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Wstęp  
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Dane o  instrumentach  f inansowych  wprowadzanych  do  obrotu  w a lternatywnym  
systemie obrotu :  
 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
wprowadzanych jest: 

a)    1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł 
(słownie dziesięć groszy) każda akcja,  
b)    160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 
0,10 zł (słownie dziesięć groszy) każda akcja. 
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I. Czynniki ryzyka 
 
Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne, związane z papierami wartościowymi Emitenta, 
powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym Dokumencie.  
Ziszczenie się dowolnego z nich może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i jej 
wyniki finansowe. Emitent zawarł w Dokumencie wszystkie znane mu na dzień sporządzenia Dokumentu 
czynniki ryzyka. Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki, dotychczas nierozpoznane przez Spółkę, 
które mogą mieć w przyszłości negatywny wpływ na działalność Emitenta. 
 

1. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta  

Ryzyko związane z krótką historią funkcjonowania Emitenta 
 
Sunday Energy SA została założona w 2015 r., jednakże faktycznie działalność operacyjną prowadzi od marca 
2020 roku. Strategia rozwoju Emitenta zakłada stałe rozszerzenie oferty handlowej o m.in.  panele o mocy 500 
W i wyższej, panele dwustronne z wykorzystaniem grafenu, a także development farm fotowoltaicznych, w 
tym inwestycje w spółki dedykowane do projektowania oraz budowy farm PV, uruchomienie nowej linii 
biznesowej dotyczącej usługi demontażu, magazynowania oraz handlu używanymi komponentami OZE oraz  
ekspansję zagraniczną na kolejne nowe rynki, w celu zwiększenia skali oraz rentowności prowadzonej 
działalności. 
 
Z uwagi na wczesny etap rozwoju Spółki istnieje ryzyko, że strategia rozwoju oraz działalność operacyjna Spółki 
będą niedostosowane do potrzeb klientów działających na rynku fotowoltaicznym w Polsce, na Węgrzech oraz 
innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, na których Emitent rozpoczyna działalność handlową i 
deweloperską.  
 
Istnieje ryzyko, iż Emitent nie osiągnie oczekiwanej pozycji rynkowej i tym samym realizacja założonych celów 
strategicznych nie będzie możliwa lub wydłuży się czas osiągnięcia zmierzonych celów. Krótki okres 
funkcjonowania Emitenta generuje także szereg innych czynników ryzyka mogących wpływać na działalność 
Spółki, takich jak brak stabilnych relacji biznesowych i stałych klientów oraz nieugruntowaną jeszcze markę 
i renomę rynkową. 
 
W ocenie Zarządu Sunday Energy SA pozytywna ocena sprawności organizacyjnej w zakresie pozyskiwania 
i realizacji zleceń handlowych, dewelopmentu projektów farm fotowoltaicznych oraz działań związanych 
z ekspansją na rynki zagraniczne jakie miały miejsce zarówno w 2020 r. jak i w 2021 r. oraz osiągnięte w tych 
okresach wyniki finansowe potwierdzają poprawność przyjętych założeń strategicznych oraz rozwiązań 
operacyjnych stosowanych w Spółce. W 2019 roku Spółka nie prowadziła działalności i osiągnęła stratę netto 
w wartości 2.011,39 zł. W 2020 r. Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 5.802.227,77 zł oraz 
zysk na działalności operacyjnej w wysokości 328.006,09 zł i zysk netto w wysokości 283.628,23 zł. W 
pierwszych trzech kwartałach 2021 r. Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 
12.693.610,86 zł oraz zysk na działalności operacyjnej w wysokości 1.116.221,65zł i zysk netto w wysokości 
923.370,90zł.  
 
Ponadto Spółka stara się ograniczać powyższe ryzyko poprzez stałe monitorowanie rynku, rozpoznanie 
zmieniającego się otoczenia gospodarczego i odpowiedniej adaptacji do nowych wymagań sektorowych. 
Emitent prowadzi również działania marketingowe, reklamowe i rozwija działalność public relations (PR, z ang. 
relacje publiczne - kontakty z otoczeniem) mające na celu budowę silnej marki Spółki.  
 
Według Zarządu negatywny wpływ ryzyka związanego z krótkim okresem funkcjonowania minimalizowany jest 
przez krótką historię rozwoju rynku fotowoltaicznego w Polsce, który rozpoczął dynamiczny rozwój dopiero 
w 2020 r., na skutek wejścia w życie przepisów dotyczących regulacji na rynku OZE, głównie w następstwie 
uruchomienia programu rządowych dopłat do mikroinstalacji prosumenckich “Mój Prąd”.  
 
Emitent posiada zatem, mimo krótkiej historii funkcjonowania, istotne doświadczenie oraz umiejętności oraz 
zasoby finansowe i ludzkie konieczne do prowadzenia działalności na rynku fotowoltaicznym. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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Ryzyko związane z kapitałem obrotowym 
 
Emitent realizuje zlecenia w ramach dwóch modeli – dostaw bezpośrednich oraz dostaw pośrednich. W modelu 
dostaw bezpośrednich transfer urządzeń fotowoltaicznych od producenta do klienta obydwa się przez 
magazyny Emitenta, gdzie towar jest rozładowywany i składowany do momentu dostarczenia do klienta. Takie 
zlecenia dotyczą zamówień o wartości do około 200 tys. PLN. Zlecenie pozyskania towaru od producenta 
obejmujące wszystkie wymogi proceduralne zakupu oraz transport towaru. Termin realizacji mniejszego 
zlecenia wynosi około do 5 dni roboczych. W tym trybie Emitent ponosi 100% nakładów w dniu zamówienia 
towaru, a zapłatę otrzymuje od klienta, gdy ten towar odbiera.  
 
Emitent realizuje również większe zamówienia o wartości powyżej 200 tys. PLN dedykowane większym  
inwestycjom w modelu dostaw pośrednich. W takim wypadku Emitent kontaktuje się bezpośrednio 
z producentem z Chin lub Japonii, z dużym wyprzedzeniem czasowym. Termin realizacji zleceń trwa około 9-10 
tygodni (2 tygodnie trwa produkcja, następnie do 6 tygodni trwa transport morski, w ostatnim etapie towar 
jest transportowany bezpośrednio do klienta). Średnio Sunday Energy SA ponosi koszty w wysokości 20% 
wartości paneli słonecznych i 30% wartości inwerterów w dniu jego złożenia, a pozostałą część pokrywa przed 
samym odbiorem kontenerów z portu. Zazwyczaj środki na konto Sunday Energy S.A. spływają od klienta w 
podziale: 10% wartości zamówienia w formie zaliczki oraz pozostałych 90% w dniu otrzymania przez niego 
towaru od Emitenta.  
 
Opisany powyżej stan rzeczy wskazuje na fakt, że Emitent ponosi ryzyko płynnościowe, wynikające z pre-
finansowania zakupów klientów i nabywania towarów głównie ze środków własnych. Prowadzenie działalności 
przez Emitenta jest możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy dysponuje on wolnymi środkami pieniężnymi na 
opłacenie kolejnych zamówień.  
 
Na dzień 30 września 2021 r. Emitent wykazał następujące wartości aktywów obrotowych: 

• Zapasy: 3.363.036,77 zł, 

• Należności krótkoterminowe: 2.634.445,99 zł, 

• Środki pieniężne: 471.097,76 zł. 
 

Natomiast wartość zobowiązań krótkoterminowych wyniosła 1.309.810,26 zł. W związku z powyższym wartość 
kapitału obrotowego netto na dzień 30 września 2021 r. była równa 5.158.770,26 zł. Wartość kapitałów 
własnych wykazywanych w bilansie na 30 września 2021 r. wyniosła 5.288.101,94 zł, przy jednoczesnym braku 
zobowiązań długoterminowych. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 
natomiast 1.214.971,36 zł.  
 
Wskazany opis modelu finansowania działalności w szczególności w modelu dostaw pośrednich implikuje 
ryzyko, że klient nie zdecyduje się finalnie nabyć towarów zakupionych na jego zlecenie przez Emitenta, co 
może przełożyć się na zamrożenie środków pieniężnych w ramach nabywanych zapasów. 
 
W ocenie Zarządu Spółki, wystąpienie takiej sytuacji nie będzie miało istotnego przełożenia na sytuację 
finansową Emitenta, gdyż nabywany towar ma uniwersalną specyfikację i może zostać zbyty na rzecz innego 
klienta. Od początku prowadzenia działalności przez Spółkę miała miejsce jedna taka sytuacja, w której klient 
ostatecznie zrezygnował z zamówienia w modelu dostaw pośrednich. Zamówiony towar został sprzedany do 
innych klientów.   
 
Emitent wskazuje, że możliwość dalszego wzrostu wyników finansowych jest ściśle powiązana z wysokością 
kapitału obrotowego i zdolnością do finansowania zamówień.  Z kwoty pozyskanej z emisji akcji serii B Emitent 
przeznaczył 2 mln zł na zakup części składowych instalacji fotowoltaicznych.  

Ryzyko związane z planowaną zmianą nazwy firmy 
Emitent w 2021 r. prowadził spór z Sunday Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z kolizją w 
zakresie oznaczenia firm obu Stron, mogącą wywołać konfuzję co do tożsamości przedsiębiorstw. W dniu 23 
grudnia 2021 r. Emitent oraz Sunday Polska zawarły ugodę do prowadzonego sporu. Na mocy zawartej ugody 
Emitent zobowiązał się wycofać sprzeciw wobec zgłoszenia do EUIPO rejestracji ochrony znaku słowno-
graficznego przez Sunday Polska w terminie 14 dni od zawarcia ugody oraz zobowiązał się do zmiany nazwy 
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firmy z Sunday Energy na nazwę firmy niezawierającą słowa „Sunday” oraz złożenie w KRS w terminie 60 dni 
od zawarcia ugody wniosku o rejestrację zmiany nazwy firmy. W zamian Emitent otrzyma rekompensatę 
pieniężna, której wartość jest nieistotna z punktu widzenia sytuacji finansowej Spółki. Strony ugody zrzekły się 
także wobec siebie roszczeń obejmujących przedmiot ugody. 
Emitent wskazuje, że w terminie przewidzianym w ugodzie zwołane zostanie Walne Zgromadzenie Emitenta, 
którego przedmiotem obrad będzie zmiana treści Statutu Spółki obejmująca zmianę nazwy firmy. Emitent 
wskazuje, że zawarta ugoda jest korzystna z punktu widzenia Emitenta i po spełnieniu przez Spółkę wskazanych 
w treści warunków całkowicie mityguje ryzyko związane z faktem, że Sunday Polska zarejestrowała w dniu 23 
lutego 2021 r. na terytorium RP znak słowny i  słowno-graficzny „Sunday”. 
Jednocześnie należy wskazać, że Emitent nie identyfikuje ryzyka związanego ze zmianą nazwy firmy jako 
istotnego. Z uwagi na skalę działalności Emitenta, jej charakter ukierunkowany głównie na segment B2B (ang. 
business to business, segment klienta biznesowego) oraz planowaną dywersyfikację działalności skupiającej się  
na różnorodnych źródłach odnawialnej energii, zmiana nazwy firmy Emitenta może przynieść korzyści 
wynikające z ujęcia w nowej nazwie szerszego w tym technologicznego charakteru funkcjonowania Spółki. 

Ryzyko związane z zaciągniętymi pożyczkami  
 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Emitent posiada dwie umowy pożyczki: 

a) Pożyczka z 18.03.2020 r. na kwotę 63 000 Euro; 
b) Pożyczka z 12.05.2020 r. na kwotę 750 000 zł; 

 
Obydwie pożyczki zostały udzielone przez podmiot zewnętrzny niepowiązany ze spółką, akcjonariuszami ani 
osobami zarządzającymi. Pożyczka z 18.03.2020 r. na kwotę 63 000 Euro została zawarta z terminem zwrotu do 
31.12.2025 r. z możliwością wcześniejszej spłaty. Oprocentowanie pożyczki wynosi 2% w skali roku. 
Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel in blanco bez protestu. Pożyczka z 12.05.2020 r. na kwotę 750 000 zł 
została zawarta z terminem zwrotu do 15.05.2025 r. z możliwością wcześniejszej spłaty. Oprocentowanie 
pożyczki wynosi 2% w skali roku. Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel in blanco bez protestu. Wskazane 
zobowiązania, pomimo długoterminowego charakteru, zostały zakwalifikowane jako zobowiązania 
krótkoterminowe w danych finansowych za III kw. 2021 r., przedstawionych w niniejszym dokumencie, z uwagi 
na planowaną ich spłatę w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 
 
Celem zaciągnięcia pożyczek było zasilenie środków obrotowych spółki. Wszystkie środki udostępnione 
w ramach pożyczek zostały wykorzystane na ten cel. Środki znajdują się w obrocie. Istnieje ryzyko, iż z uwagi 
na brak dostępnych środków pieniężnych lub wystąpienie innej trudnej sytuacji finansowej Emitent nie będzie 
wstanie uregulować terminowo zaciągniętego zadłużenia. Sytuacja taka implikuje ryzyko naliczania odsetek za 
zwłokę, a w konsekwencji może doprowadzić do utraty płynności i wypłacalności przez Sunday Energy SA Zarząd 
Spółki podkreśla, iż efektywnie zarządza kapitałem obrotowym i dokłada wszelkich starań, by nie dopuścić do 
sytuacji braku wolnych środków finansowych. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu wszystkie raty 
były spłacane terminowo. 

Ryzyko związane z koncentracją przychodów  
 
W 2020 r. Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w wysokości 5.802.227,77 zł, 
a w pierwszym trzech kwartałach 2021 r. wyniosły 12.693.610,86zł. 
 
Obecnie wyłącznym źródeł przychodów ze sprzedaży Emitenta jest działalność handlowa obejmująca sprzedaż 
towarów i materiałów obejmujących komponenty OZE.   
 
Sprzedawane towary Emitent pozyskuje od polskich i zagranicznych kontrahentów z Holandii, Chin i Japonii. 
Taki stan rzeczy wskazuje na fakt, iż Emitent prowadzi działalność pośrednika w przepływie materiałów między 
producentami, a firmami montującymi instalacje fotowoltaiczne. Emitent podejmuje działania na rzecz 
dywersyfikacji produktowej poprzez wprowadzenie do oferty handlowej nowych produktów takich jak m.in.: 
pompy ciepła oraz magazyny energii, zabezpieczenia ppoż. Ponadto, Emitent podjął działania na rzecz 
dywersyfikacji rynków na których prowadzona jest działalność handlowa poprzez nawiązanie w styczniu 2021 
r. współpracy z podmiotem węgierskim, który na tym rynku promuje i sprzedaje produktu Emitenta. Intencją 
Emitenta jest rozpoznanie i ewentualne podjęcie działalności na Litwie, Łotwie i Estonii. Zamiarem Emitenta 
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jest także generowanie przychodów z rozwoju farm fotowoltaicznych, jednakże obecnie ten obszar działalności 
znajduje się we wczesnej fazie rozwoju. W tej sytuacji należy wskazać, że obecnie z uwagi na brak innych źródeł 
przychodów poza przychodami wynikającymi z prowadzonej działalności handlowej, sytuacja Emitenta jest 
uzależniona od bieżącej i przyszłej ilości zamówień składanych przez klientów.  

Ryzyko związane z ekspansją na rynki zagraniczne 
 
Jeden z celów strategicznych Emitenta zakłada rozwój działalności handlowej na rynki zagraniczne. W pierwszej 
kolejności Emitent rozpoznał perspektywy i warunki działania na wybranych rynkach Europy Środkowo-
Wschodniej.  W styczniu 2021 r. Emitent rozpoczął współpracę z podmiotem handlowym na rynku węgierskim 
w zakresie promocji i sprzedaży towarów Emitenta na tym rynku.  
 
Ponadto, na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, Spółka realizuje jednostkowe zmówienia klientów 
z innych krajów Unii Europejskiej o nieistotnym udziale w przychodach ze sprzedaży ogółem. Spółka prowadzi 
rozmowy z podmiotem z Litwy w przedmiocie zasad współpracy handlowej i zasad dystrybucji towarów 
Emitenta na terenie Litwy, Łotwy i Estonii. 
 
Istnieje ryzyko, iż Emitent nie zrealizuje założeń strategicznych i nie rozwinie działalności na rynkach 
zagranicznych. Należy, jednakże zaznaczyć, iż zbyt gwałtowna ekspansja mogłaby spowodować nadmierne 
zapotrzebowanie na kapitał obrotowy oraz wzrost kosztów w stosunku do osiąganych przychodów. Zbyt szybki 
rozwój działalności implikuje ryzyko wystąpienia trudnych do przewidzenia problemów technicznych 
i organizacyjnych. Zarząd Emitenta podkreśla, że plany ekspansji na nowe rynki wymagają szczególnej uwagi 
i analizy w trybie ciągłym. 

Ryzyko związane z prowadzonymi i planowanymi projektami budowy farm fotowoltaicznych  
 
Emitent w ramach rozwoju prowadzonej działalności rozpoczął inwestowanie w budowę farm 
fotowoltaicznych. Farmy mogą być instalowane przez Emitenta w dwóch trybach: na podstawie zakupionej 
dokumentacji i projektów na różnym etapie zaawansowania lub na bazie dokumentacji i projektu 
przygotowanych od podstaw przez spółkę Sunday Energy SA lub Spółkę zależną – SESA1 sp. z o.o.  
 
Obecnie Emitent prowadzi dwie inwestycje w ramach spółki matki. Obie są w trakcie procesowania 
dokumentów i kompletowania wymogów formalnych: 
 
a) pierwsza, w miejscowości Pieróg gm. Kotuń, na gruncie będącym własnością Emitenta, o powierzchni 1,5 

ha, moc zainstalowana farmy ma wynosić 0,9 MW; 
b) druga, w miejscowości Tchórzew-Plewki gm. Zbuczyn, na gruncie dzierżawionym, o powierzchni 4,5 ha, 

moc zainstalowana farmy ma wynosić 3 MW. 
 
Dokumentację projektową dla wymienionych farm fotowoltaicznych przygotowuje wyspecjalizowana firma 
zewnętrzna. 
  
Według szacunków Emitenta nakłady inwestycyjne na farmę fotowoltaiczną w miejscowości Pieróg gm. Kotuń, 
o przewidywanej moc zainstalowana 0,9 MW, wyniosą 2,01 mln PLN, z czego 410 tys. PLN zamierza pokryć 
Emitent ze środków własnych, a 1,6 mln PLN będzie finansowane kapitałem zewnętrznym. Emitent przewiduje, 
że całość tej inwestycji według założonego planu zostanie zrealizowana w 2022 roku. 
 
Według szacunków Emitenta nakład inwestycyjny na farmę fotowoltaiczną w miejscowości Tchórzew-Plewki 
gm. Zbuczyn, o przewidywanej moc zainstalowanej 3,0 MW, wyniosą 7,38 mln PLN, z czego 1,5 mln PLN 
zamierza pokryć Emitent ze środków własnych, a 5,88 mln PLN będzie finansowane kapitałem zewnętrznym. 
Całość tej inwestycji według założonego planu zostanie zrealizowana również w 2022 roku. 
 
Zarząd Emitenta zaznacza, iż okres realizacji procesu inwestycyjnego w istotnym stopniu uzależniony jest od 
terminowej realizacji poszczególnych etapów składających się na ten proces, wymaga 
terminowego procesowania dokumentów projektowych i wydawania zezwoleń przez poszczególne urzędy 
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i podmioty w tym w szczególności decyzji o uzyskaniu aktualnych warunków przyłączeniowych o zwiększenie 
mocy przyłączeniowej i warunków budowy dla danej instalacji fotowoltaicznej.  
 
Niezależnie od dwóch powyższych inwestycji, Emitent planuje rozpocząć kolejne inwestycje, które nie są jeszcze 
realizowane. 
 
Jedna z planowanych farm ma umożliwiać produkowanie energii o mocy ok. 1 MW. Będzie ona zlokalizowana 
w miejscowości Tchórzew-Plewki. Według szacunków Emitenta całkowite nakłady na inwestycję mają wynosić 
2,4 mln PLN, z czego 0,9 mln PLN Emitent panuje sfinansować z wykorzystanie środków pozyskanych w wyniku 
emisji akcji serii B a kwotę 1,5 mln PLN z kapitału dłużnego. Ze środków uzyskanych z emisji akcji serii B Emitent 
przeznaczy kwotę 0,3 mln PLN na zakup gotowego projektu. Harmonogram realizacji inwestycji został 
przedstawiony w pkt. 6 Rozdziału IV niniejszego Dokumentu.  
 
Dodatkowo Emitent informuje, że w październiku 2020 r. utworzono spółkę zależną SESA 1 sp. z o.o., która 
będzie odpowiedzialna za przygotowywanie całościowej dokumentacji i projektów kolejnych, nowych farm 
fotowoltaicznych.  
 
Zakłada się budowę farm PV o łącznej, docelowej mocy około 100 MW. SESA1 sp. z o.o. posiada umowę 

dzierżawy jednego gruntu zlokalizowanego w miejscowości Trzebucza gmina Gębków, o powierzchni 2,04 ha, 

na którym planuje wybudować farmę o mocy 1,5 MW. Na proces projektowy tej farmy oraz kolejnych 

zagospodarowano z wpływów z emisji akcji serii B środki w kwocie 0,1 mln PLN. Pozostała część nakładów 

będzie finansowana ze środków bieżących Emitenta (udzielanych w formie pożyczek) i z kapitału dłużnego, 

pochodzącego z kredytu lub emisji obligacji, lub pożyczek. Nie wyklucza się też skorzystania z wkładu 

dodatkowych partnerów, którzy będą zainteresowani zainwestowaniem w SESA 1 Sp. z o.o. lub kolejne spółki 

celowe, realizujące projekty farm. Harmonogram realizacji inwestycji prowadzonej przez w SESA 1 sp. z o.o. 

został przedstawiony w pkt. 6 Rozdziału IV niniejszego Dokumentu.  

 

Emitent wskazuję, że środki pieniężne na rachunku Spółki na dzień 30 września 2021 r. wynosiły 471.097,76 zł. 

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności do czasu ponoszenia nakładów na realizacje celów emisyjnych 

zdecydował się zaangażować pozyskane środki w towary, tzn. celem nabycia i zbycia komponentów PV. Emitent 

wskazuję, że jest w stanie upłynnić zapasy (około 3,4 mln. zł) oraz odzyskać należności krótkoterminowe (około 

2,6 mln. zł) do czasu realizacji inwestycji. 

 

Istnieje ryzyko, iż Spółka nie będzie w stanie zrealizować założonego planu z uwagi na brak wystarczających 

środków własnych lub źródeł zewnętrznych. Należy też liczyć się z ryzkiem, że Emitent zaangażuje własne środki 

finansowe, a ze źródeł zewnętrznych nie zdoła pozyskać kwot w wysokości zapewniających pełną realizację 

inwestycji. Zarząd Emitenta podkreśla jednak, że projekt farmy sam w sobie również jest aktywem zbywalnym, 

na który nakładane są marże. W związku z powyższym Emitent zakłada, iż poniesione nakłady zostaną pokryte 

z nadwyżką również w przypadku braku realizacji projektu. Kolejnym ryzykiem związanym z budową farm 

fotowoltaicznych jest niedotrzymanie terminów zawartych w harmonogramach inwestycji. Harmonogram 

budowy farm w dużym stopniu zależy od tempa procesowania dokumentów projektowych i wydawania 

zezwoleń przez poszczególne urzędy. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt konieczności pozyskania 

odpowiedniego gruntu pod budowę. Warunkiem koniecznym, by ziemia spełniała wymogi przeprowadzenia 

inwestycji pod budowę farmy PV, jest jej umiejscowienie przy sieci średniego napięcia. Sytuacja taka implikuje 

ryzyko braku możności wybudowania farm PV przez Emitenta w wyniku niedostępności odpowiedniego gruntu. 

Zarząd Sunday Energy S.A. prowadzi obecnie rozmowy dotyczące dzierżawy kilkunastu gruntów, które spełniają 

wymagane normy. 

Ryzyko braku umów z dostawcami 
 
Model biznesowy Emitenta nie zakłada zawiązywania długoterminowych umów z dostawcami towarów – 

elementów instalacji fotowoltaicznych. Kierowane przez niego zamówienia do producentów lub pośredników 

wynikają bezpośrednio z zakontraktowanego zapotrzebowania deklarowanego przez klientów. Taki stan rzeczy 
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implikuje ryzyko braku stałego dostępu do paneli fotowoltaicznych i inwerterów oraz innych towarów na które 

mogę zgłosić zapotrzebowanie klienci. Emitent w ramach prowadzonej działalności pośrednictwa w przepływie 

towarów współpracuje z producentami części składowych instalacji fotowoltaicznych, mającymi siedziby w 

Chinach i Japonii, oraz pośrednikami z Polski. Producenci składują swoje produkty w magazynach 

w Rotterdamie skąd są one transportowane, na zamówienie, do Emitenta. Czas realizacji zamówienia Emitenta 

trwa średnio do 5 dni roboczych. Istnieje ryzyko, iż z uwagi na brak zamawianych towarów w magazynach 

producenta, Emitent będzie mógł zaoferować klientowi dostawę towaru po wielu tygodniach 

z uwzględnieniem czasu niezbędnego na produkcję, transport morski oraz transport lądowy, co obniży 

konkurencyjność oferty handlowej Emitenta.  

 

Brak średnio lub długoterminowych umów z dostawcami towarów generuje także ryzyko ekspozycji na wzrost 

cen produktów u producentów w tym między innymi w sytuacji wzrostu kosztów produkcji oraz ograniczenia 

dostaw surowców i materiałów wykorzystywanych do produkcji. Emitent podejmuje działania na rzecz 

ograniczania tego ryzyka poprzez wykorzystanie powierzchni magazynowych oraz efektywne zarządzanie 

kapitałem obrotowym. 

 

Emitent wynajmuje magazyn i wykorzystuje go do składowania paneli słonecznych i innych elementów 

składowych systemów PV głównie w modelu przejściowym. Każdorazowo zamówiony przez klienta towar jest 

przechowywany w magazynie do czasu jego odbioru. Spółka utrzymuje niewielkie zapasy komponentów 

składowych instalacji fotowoltaicznych na wypadek konieczności zakupu przez klienta pojedynczych jej części 

na sztuki, a nie całego zestawu. Zarząd Emitenta zaznacza, iż zasoby magazynu producentów, z którymi 

współpracuje, zlokalizowanego w Rotterdamie są duże i ryzyko braku dostępności towaru jest średnie. 

W ramach obrotu asortymentem podstawowym (panele i inwertery) Sunday Energy S.A. współpracuje 

z kilkoma markami. Do grona  głównych dostawców należą ANHUI DAHENG (Chiny), LEAPTON ENERGY (Japonia) 

i GUANGZHOU (Chiny) oraz NINGBO (Chiny). Wskazane Spółki odpowiadały w okresie pierwszych trzech 

kwartałów 2021 r. za ponad 99% ogółu zamówionych towarów, przy czym największym dostawcą jest 

kontrahent z Japonii – LEAPTON ENERGY 58% ogólnej wartości dostaw. Zamawiane towary zostały szerzej 

zaprezentowane w Rozdziale IV niniejszego Dokumentu. Oprócz wymienionych producentów Emitent 

współpracuje również z innymi podmiotami, jednakże współpraca ta nie opiera się na stałej relacji, a jest 

powiązana z jednorazowymi zamówieniami. Spółka podejmuje działania w celu zabezpieczania się przed utratą 

dostawców poprzez stopniową dywersyfikacje dostawców oraz zmienną alokację zleceń zakupowych zarówno 

w segmencie komponentów instalacji fotowoltaicznych jak i pomp ciepła.  

Ryzyko związane ze stanami magazynowymi  
 
Prowadząc działalność handlową Emitent wykorzystuje przestrzeń magazynową do składowania otrzymanych 
towarów, do czasu ich odbioru przez klienta. Emitent nie utrzymuje zwiększonych stanów magazynowych, nie 
związanych z konkretnie przyjętym do realizacji zamówieniem. Istnieje ryzyko, iż z uwagi na opóźnienia 
w odbiorze przez klienta towaru lub skumulowanie dostaw Emitent nie będzie dysponował wystarczającą do 
składowania towarów przestrzenią magazynową. W sytuacji gdyby towary były przechowywane w sposób 
niezgodny z zaleceniami producenta a towary zostały uszkodzone istnieje ryzyko, że takie uszkodzenia nie będą 
obejmowane przez gwarancję producencką, co rodzi ryzyko wystąpienia nieplanowanych kosztów po stronie  
Emitenta. Zarząd Emitenta zaznacza, iż obecnie posiada umowę najmu powierzchni magazynowej w wielkości 
400 m^2, która obowiązuje na czas nieoznaczony z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Omawiany 
magazyn, to pomieszczenie wysokiego składowania zlokalizowane w miejscowości Macierzysz (S8 Business 
Park). Emitent stara się ograniczyć ryzyko związane ze stanem magazynowym poprzez efektywne zarządzanie 
przestrzenią magazynową oraz zarządzanie dostawami. Emitent posiada również możliwość zwiększenia 
powierzchni magazynowej wykorzystywanej w S8 Business Park oraz możliwość wykorzystania magazynu 
zapasowego w Lesznowoli.  
 
Dodatkowo Zarząd Emitenta zapewnia, iż dokłada wszelkich starań by dobrze zarządzać stanem magazynowym 
i nie dopuścić do wystąpienia wyżej opisanego ryzyka m.in. poprzez posiadanie magazynu zapasowego w 
miejscowości Lesznowola oraz możliwość elastycznego powiększania powierzchni w S8 Business Park.   
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W ocenie Emitenta, ryzyko wypowiedzenia umów najmu magazynów jest niskie, jednakże wystąpienie takiej 
sytuacji mogłoby w sposób przejściowy zakłócić płynność dostaw towarów do klientów Emitenta.  
Zdaniem Emitenta w przyjętym modelu magazynowania towarów pod złożone zlecenia klientów nie występuje 
ryzyko długiej rotacji towarów oraz utraty ich wartości przez długi okres magazynowania. Zagrożeniem jest 
jednak sytuacja wystąpienia nadwyżki popytu nad dostępnym sprzętem i konieczność odłożenia w czasie 
zawierania transakcji z klientami. 

Ryzyko związane ze świadczonymi usługami gwarancyjnymi 
 
W ramach prowadzonej działalności pośrednictwa w sprzedaży elementów instalacji fotowoltaicznej Emitent 
świadczy usługi pośrednictwa gwarancyjnego między klientem a producentem. Dla pierwszych 12-15 lat 
(gwarancja na moc w przypadku paneli PV wynosi 25 lat) na zamówiony przez klienta towar obowiązuje 
gwarancja producencka oraz serwis pogwarancyjny. W przypadku powstania uszkodzenia którejś z części 
składowych instalacji dostarczanych do klienta przez Emitenta nie jest on odpowiedzialny za naprawienie szkód 
w całym okresie trwania gwarancji producenckiej. Pełni on rolę pośrednika w kontakcie klienta z producentem. 
Istnieje ryzyko, iż z uwagi na wydłużony termin realizacji usług gwarancyjnych przez producenta, winą zostanie 
obarczony Emitent, a jego marka zacznie być źle postrzegana na rodzimym rynku. Emitent zaznacza, iż do tej 
pory nie wystąpiła sytuacja problemowa związana ze świadczonymi przez producenta usługami gwarancyjnymi. 

Ryzyko związane z celami strategicznymi 
 
Emitent zakłada rozwój prowadzonej działalności dystrybucyjnej komponentów OZE, o kolejne obszary: 

• Rozszerzenia oferty handlowej o panele o mocy powyżej 500W, magazyny energii i stacje do 
ładowania samochodów elektrycznych zasilane energią słoneczną; 

• Budowy farm fotowoltaicznych, w tym przy udziale spółek zależnych; 

• Organizacji usług demontażu, magazynowania oraz handlu używanymi komponentami OZE 
(Odnawialne Źródła Energii) w tym rozważa zakup urządzenia do testowania paneli; 

• Rozwój marketplace ( www.SundayMarket.pl ) wraz z autorskim systemem umożliwiającym kontakt 
klienta docelowego z instalatorami systemów PV i wybór najlepszej oferty łącznie 
z wyborem sposobu finansowania inwestycji 

• Ekspansji na rynki zagraniczne w Europie środkowo-wschodniej (począwszy od Węgier); 

• Rozszerzenie prowadzonych przedsięwzięć marketingowych. 
 

Strategia rozwoju Emitenta została przedstawiona szczegółowo w Rozdziale IV niniejszego Dokumentu. 
Planowane działania rozwojowe mają na celu obniżyć ryzyko prowadzenia biznesu w branży PV. Przyjęta 
strategia determinowana jest zdolnością Spółki do akomodacji w stale zmieniającym się rynku 
fotowoltaicznym. W tak zmiennym środowisku ryzyko niewłaściwego dostosowania się do warunków otoczenia 
może negatywnie wpłynąć na ogólną kondycję Spółki. Zarząd Emitenta dokłada wszelkich starań, by 
zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych dla prowadzenia działalności zdarzeń, 
poprzez przeprowadzane analizy i obserwacje działalności konkurencji. Nie można, jednakże wykluczyć ryzyka, 
że z powodu zaistniałych w otoczeniu Spółki zmian będzie musiała ona zredefiniować przyjęte cele strategiczne 
oraz określić nową, bardziej adekwatną do panującej sytuacji, strategię rozwoju. 

Ryzyko związane z ewentualnym pogorszeniem wizerunku Emitenta 
 
Na wizerunek Spółki duży wpływ mają opinie użytkowników, w tym przede wszystkim te publikowane na 
portalach społecznościowych dotyczących OZE, PV i producentów energii (prosumentów). Działalność w 
Internecie charakteryzuje się tym, że wszelkie przejawy zaburzeń dobrego wizerunku Emitenta mogą bardzo 
szybko rozprzestrzenić się wewnątrz sieci. Utrata zaufania klientów może spowodować zarówno spadek pozycji 
na rynku jak i pogorszenie wyników finansowych, a w przyszłości przyczynić się do zwiększenia nakładów na 
promocję i zarządzanie kryzysowe w celu naprawy reputacji wśród klientów oraz minimalizacji szans zaistnienia 
tego typu zdarzeń w przyszłości. Spółka minimalizuje to ryzyko poprzez proaktywne podejście do obsługi klienta 
i rozwiązywania problemów swoich użytkowników oferując wsparcie techniczne i doradztwo.   
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Ryzyko pojawienia się nowych technologii  
 
Możliwości rozwoju działalności Emitenta zależą również od rozwoju nowych technologii wytwarzania energii 
elektrycznej, tempa komercjalizacji takich technologii a także rozwoju produktów komplementarnych. Rozwój 
nowych technologii niesie ze sobą ryzyko niedostosowania działalności Emitenta do najnowszych i najbardziej 
efektywnych rozwiązań oraz ryzyko poniesienia wysokich nakładów na adaptację nowych technologii.  
 
Emitent monitoruje zmiany technologii i podejmuje działania na rzecz rozszerzenia oferty handlowej przez 
wprowadzanie nowych produktów, w tym takich jak innowacyjne panele z powłoką grafenową, panele 
dwustronne z modułami szklanymi (bifacial), pompy ciepła, magazyny energii i inne. W obszarze dewelopmentu 
projektów farm fotowoltaicznych Emitent stara się uwzględniać najnowsze i najbardziej efektywne rozwiązania 
na etapie projektowania instalacji oraz aktualizować dokumentację projektową o nowsze rozwiązania o ile jest 
to ekonomicznie uzasadnione, co jest realizowane we współpracy z wyspecjalizowanym biurem projektowym.  

Ryzyko związane z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry i fluktuacją pracowników  
 
Doświadczenie zawodowe i umiejętności kadry menadżerskiej oraz zatrudnionych specjalistów z branży mają 
duże znaczenie dla działalności Spółki. Na dzień sporządzenia Dokumentu Emitent współpracuje z 8 osobami. 
Ewentualna utrata któregokolwiek z kluczowych pracowników wraz z posiadanym przez nich know-how może 
mieć negatywny wpływ na zdolność do realizacji przyjętej strategii rozwoju oraz bieżącą działalność operacyjną 
a w konsekwencji na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta.  
 
Należy, jednakże wskazać, iż zmiany w składzie Zarządu, które miały miejsce w 2020 r. wpłynęły pozytywnie na 
rozwój działalności Spółki. Powołany w 2020 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Pan Michał Sochacki posiada 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do prowadzenie Spółki działającej na rynku OZE. Na dzień 
sporządzenia niniejszego Dokumentu w skład Zarządu wchodzi dwóch członków. Spółka stara się 
minimalizować wskazany czynnik ryzyka poprzez zapewnianie satysfakcjonujących warunków pracy, w tym 
systemu wynagrodzeniowego adekwatnego do stopnia doświadczenia, poziomu kwalifikacji pracowników oraz 
stopnia realizowanych celów krótko i długoterminowych.  
 
Ryzyko związane z rozwojem przesyłowej infrastruktury elektroenergetycznej w Polsce 
 
Dystrybutorzy energii elektrycznej działający na rynku krajowym sygnalizują rosnący problem z liczbą 
przyłączanych do sieci instalacji PV, które dostarczają prąd do sieci, ale go nie pobierają. Na koniec września 
br., liczba mikroinstalacji przyłączonych do sieci największych operatorów systemów dystrybucyjnych, 
zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), w relacji do liczby 
instalacji na koniec 2019 r.  wzrosła o 462% z 154.426 do 712.888 instalacji. W tym samym okresie natomiast 
moc zainstalowana w tych mikroinstalacjach w tym wzrosła z 992,0 MW do 4918,5 MW co oznacza wzrost o 
ponad 496%. Rosnąca ilość mikroinstalacji generuje wyzwania dla operatorów sieci, którzy wskazują na 
potrzebę wyposażania prosumentów w magazyny energii, które pozwolą zwiększyć autokonsumpcję 
wytwarzanej energii, a jednocześnie zmniejszą obciążenie sieci.  
 
Dynamiczny rozwój OZE w tym instalacji fotowoltaicznych w Polsce ujawnił pogłębiający się problem starzejącej 
się infrastruktury dystrybucyjnej, w tym w szczególności pogorszeniem się stanu technicznego linii oraz stacji 
elektroenergetycznych. Istnieje ryzyko, utrudnione będzie uzyskanie przez obecne i planowane do wykonania 
przez Emitenta instalacje fotowoltaiczne warunków przyłączenia do sieci co może negatywnie wpłynąć na liczbę 
projektów zrealizowanych przez Emitenta oraz na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta na rynku 
krajowym.  
 
Ryzyko związane z ewentualnym zbyciem nieruchomości rolnej 
 
Emitent jest właścicielem nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Pieróg, w gminie Kotuń, w powiecie 
siedleckim o powierzchni 1,53 ha. Nieruchomość stanowi pastwiska trwałe oraz grunty orne klasy od IV do VI i 
nie jest obciążona hipoteką.  
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W związku z klasyfikacją nieruchomości jako rolna stosuje się ograniczenia, wynikające z ustawy z dnia 11 
kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2003 Nr 64 poz. 592 z późn. zm.), przez co zbycie 
nieruchomości przez Spółkę musi odbyć się w trybie przewidzianym przez przepisy wskazanej ustawy. Ryzyko 
jest niwelowane poprzez fakt, że na dzień utworzenia niniejszego Dokumentu, Emitent nie planuje sprzedaży 
aktywa, ponieważ prowadzi na niej własną działalność w postaci posadowienia na niej farmy fotowoltaicznej. 
 

2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim prowadzi działalność Emitent 

Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych lub ich interpretacji (w tym przepisów międzynarodowych 
i związanych z ochroną środowiska i rynku OZE)  
 
Ważnym ryzykiem dotyczącym rozwoju działalności Spółki mogą być zmiany regulacji prawnych lub ich 
interpretacji, w szczególności w zakresie prawa prowadzenia działalności gospodarczej, prawa handlowego 
i prawa podatkowego. Polskie regulacje prawne, w tym w zakresie szeroko pojętego sektora fotowoltaiki są 
w dużej mierze odzwierciedleniem przepisów Unii Europejskiej. Pozostawia to niepewność, co do 
potencjalnych zmian w tych regułach. Wymaga to też na Emitencie konieczność monitorowania aktualnego 
stanu prawnego, jak również trendów zmian międzynarodowych regulacji prawnych. Niestabilność prawa 
(zarówno krajowego, jaki i międzynarodowego) oraz nadmierna ilość nowoprzyjętych regulacji w tym jego 
niekorzystne zmiany mogą spowodować ograniczenie rozwoju Emitenta oraz osłabienie wyniku finansowego 
Spółki. Każdorazowa zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego może mieć niekorzystny wpływ na 
funkcjonowanie oraz działalność Spółki. Szczególnie istotne dla Spółki mogą być zmiany przepisów związanych 
z ochroną środowiska i OZE. Ich zmiana może wymusić na Emitencie konieczność zmiany technologii 
wykorzystywanej w procesach inwestycji w farmy fotowoltaiczne i instalacje prosumenckie, w szczególności 
może wymusić poniesienie znacznych nakładów finansowych na modernizację lub wymianę wykorzystywanych 
obecnie technologii, co może mieć negatywny wpływ na wielkość osiąganych przez Emitenta wyników 
finansowych. 
 
W dniu 30 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Głównym 
celem ustawy jest ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność 
gospodarczą w zakresie małych instalacji. 
 
W dniu 1 kwietnia 2022 roku, wejdzie w życie nowy system rozliczeń, który będzie całkowicie inny niż 
dotychczasowy system opustów. Zmiany będą dotyczyły tylko nowych prosumentów, gdyż osoby przyłączone 
już do sieci, system opustów mają zagwarantowany na 15 lat. Tym samym, osoby które przyłączą instalację do 
31 marca 2022 roku będą jeszcze mogły korzystać ze starego systemu rozliczeń. 
 
Od 30 czerwca 2022 roku prosumenci będą rozliczani według zasad net-bilingu. Prosumenci, którzy przyłączyli 
mikro instalację fotowoltaiczną po 31 marca 2022 przejdą na net-billing automatycznie, a energia, która do 30 
czerwca 2022 zostanie przez ich system wprowadzona do sieci, ale nie zostanie pobrana, zasili ich depozyt 
prosumencki. W tym okresie cena energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci będzie 
wyznaczana jako cena rynkowa miesięczna. Tak będzie do 1 lipca 2024 roku. 
 
Od 1 lipca 2024 roku cena energii wprowadzanej przez prosumentów do sieci będzie wyznaczana dla 
poszczególnych, elementarnych okresów rozliczeniowych. 
 
W ramach net-billingu, energia elektryczna wprowadzona przez prosumenta do sieci będzie rozliczana ze 
sprzedawcą zobowiązanym lub wybranym, według jej wartości rynkowej. Wartość energii będzie określana na 
podstawie rynkowych notowań energii elektrycznej na rynku dnia następnego. W praktyce, energia 
sprzedawana przez prosumenta będzie dużo tańsza, niż ta kupowana. 
 
Warto dodać, że dla nowych prosumentów system będzie mniej korzystny niż obecny. Zmiany spowodują 
między innymi: 

• wydłużenie okresu zwrotu 

• Prosumenci zostaną narażeni na większe ryzyko inwestycyjne 

• w konsekwencji gospodarstwa domowe nie będą w stanie przewidzieć, jak będą kształtowały się ceny 
na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii. 
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Dynamiczny rozwój segment mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce w istotnej stopniu wynika 
z wykorzystania ogólnokrajowych oraz lokalnych programów wsparcia dedykowanych dla klientów 
indywidualnych. W ocenie Emitenta istotną rolę odgrywają program Mój Prąd, program Czyste Powietrze, 
ulga termomodernizacyjna w PIT oraz zasady rozliczania nadwyżek energii elektrycznej wytworzonej 
w mikroinstalacjach fotowoltaicznych.  
 
Ograniczenie zakresu i poziomu takiego wsparcia może negatywnie wpłynąć na popyt na mikroinstalacje 
fotowoltaiczne oraz zmniejszenie zainteresowania ofertą handlową Emitenta. Wystąpienie takich zdarzeń 
może mieć istotny negatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju. 
Zarząd Emitenta podejmuje działania na rzecz minimalizacji tego ryzyka w tym poprzez rozwój segmentu 
dewelopmentu farm fotowoltaicznych oraz rozwój działalności handlowej na rynkach zagranicznych.  
 
Emitent wskazuję również, że powyższe ograniczenia niekoniecznie wpłyną na wyniki finansowe Spółki ze 
względu na  wzrost cen energii elektrycznej w roku 2022 r. W związku z czym budowa instalacji fotowoltaicznej 
może okazać się mimo wszystko nadal korzystna. Zdaniem Emitenta branża będzie się rozwijać w najbliższych 
latach również ze względu na proekologiczną politykę państwa. 
 
Wskazać również należy, że Unijna dyrektywa RED II, miała doprowadzić do osiągnięcia unijnego celu redukcji 
emisji CO2 do roku 2030. W 2018 roku Unia Europejska uzgodniła, że cel ten wyniesie 40 proc. w porównaniu 
z poziomem emisji z 1990 r. Później jednak UE zdecydowała o zwiększeniu celu redukcji emisji do 55 proc. 
 
Aby unijne przepisy dotyczące energetyki umożliwiły realizację nowego celu emisji CO2, Bruksela uruchomiła 
procedurę rewizji dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (2018/2001) oraz dyrektywy o efektywności 
energetycznej (2018/2002). 
 
Komisja zapowiedziała również rewizję tzw. krajowych planów na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, 
które musiały opracować poszczególne państwa Unii Europejskiej, określając swoje indywidualne cele w 
zakresie udziału zielonej energii na 2030 r. Może to wiązać się z wezwaniem państw UE do zwiększenia 
przyjętych w tych planach celów udziału OZE w krajowych miksach energetycznych. 
 
Oznacza to możliwość kolejnych zmian regulacyjnych w polskim prawie OZE ze względu na zmiany legislacyjne 
Unii Europejskiej.   

Ryzyko zmiany stóp procentowych  
 

Emitent przewiduje finansowanie projektów farm fotowoltaicznych z wykorzystaniem kapitału dłużnego.  
W przypadku wykorzystania instrumentów dłużnych, kredytów lub pożyczek skonstruowanych w oparciu 
o zmienną stopę procentową istnieje ryzyko, że w przypadku wzrost stóp procentowych Emitent poniesie 
wyższe koszty obsługi takiego zadłużenia co może wpłynąć na obniżenie stopy zwrotu z inwestycji lub 
wydłużenie okresu zwrotu w taki projekt farmy fotowoltaicznej. Dodatkowo, wzrost stóp procentowych może 
generować wzrost kosztów finansowych związanych z działalnością handlowa Emitenta oraz negatywnie 
oddziaływać na działalność Emitenta, jego wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju.  

Ryzyko walutowe 
 
Ze względu na fakt, że Emitent całość kosztów dostaw ponosi w walucie Euro (w okresie 01.01.2021 - 
30.09.2021 r. koszty dostaw wyniosły 10.653.084,59 zł, a ta kategoria kosztów stanowiła 92,04% kosztów 
działalności operacyjnej), natomiast całość przychodów realizowana jest w walucie krajowej PLN, czynnikiem 
ryzyka, z jakim Emitent ma do czynienia, jest ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian kursów walutowych. W 
przyszłości możliwe jest, iż Spółka będzie ewidencjonowała przepływy również w innych walutach obcych. Na 
dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Emitent nawiązał kontakt z dystrybutorami na terenie Węgier. 
Wahania kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się negatywnie na wysokość osiąganej przez 
Spółkę marży oraz w konsekwencji na osiągane wyniki finansowe. Na dzień sporządzenia niniejszego 
Dokumentu Informacyjnego, ryzyko to dotyczy szczególnie kursu wymiany PLN w stosunku do EUR, gdyż koszty 
zakupu komponentów i urządzeń do produkcji, które znajdują się w ofercie handlowej Emitenta rozliczane są 
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w tej walucie obcej.  Aprecjacja EUR względem PLN może negatywnie wpłynąć na wybrane pozycje 
sprawozdania finansowego, w tym w szczególności na koszty oraz wartość zapasów, może również negatywnie 
wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta. Jednocześnie Emitent wskazuje, że w przypadku aprecjacji PLN do EUR 
ponosić on będzie niższe koszty nabycia produktów, co pozytywnie przełoży się na jego wyniki. Zarząd Spółki 
na bieżąco monitoruje wahania na rynku walut i w razie intensyfikacji przedmiotowego ryzyka, nie wyklucza 
zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym poprzez wykorzystywanie instrumentów pochodnych. 

Ryzyko związane z epidemią COVID-19  
 
W celu eliminacji zagrożeń wywołanych pandemią COVID-19 spowodowaną przez koronawirus SARS-CoV-2 
wiele krajów w tym Polska, podjęło działania prawne i administracyjne w celu zmniejszenia ryzyka 
rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wiele z podjętych działań skutkowało ograniczaniem działalności 
gospodarczej, utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz wzrostem kosztów prowadzonej 
działalności gospodarczej.  Efekty tych działań dotyczyły ograniczeń także w globalnych łańcuchach dostaw.  
W związku z pandemią COVID-19 Emitent wdrożenie zasad prewencji i bezpieczeństwa oraz umożliwił 
wykonywanie pracy zdalnej na określonych stanowiskach. W ocenie Emitenta do tej pory Spółka nie została 
w istotny sposób dotknięta negatywnymi skutkami epidemii COVID-19, jej działalność operacyjna przebiegała 
sprawne a osiągane wyniki finansowe były zgodne z założeniami.  
 
Istnieje jednak ryzyko, że w przypadku podjęcia kolejnych działań ograniczających lub zwiększających koszty 
prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach na których działalność prowadzi Emitent oraz krajach 
w których działają podmioty wchodzące w skład globalnego łańcucha dostaw branży fotowoltaicznej może 
dojść do zakłóceń w działalności operacyjnej Spółki a w konsekwencji do osłabienia pozycji konkurencyjnej 
i pogorszenia sytuacji finansowej Spółki. Emitent zwraca uwagę, że specyfika pracy związanej z montażem 
instalacji fotowoltaicznych nie podlegała i nie podlega obecnie silnym ograniczeniom z uwagi na pracę 
wykonywaną na otwartej przestrzeni przy zachowaniu bezpiecznej odległości.  

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski 
 
Działalność Spółki pozostaje pod wpływem czynników makroekonomicznych zarówno na rynkach na których 
Spółka prowadzi działalność jak również na rynkach na których działają przedsiębiorstwa wchodzące w skład 
globalnego łańcucha dostaw dla branży fotowoltaicznej. Zmiany takich czynników makroekonomicznych jak 
między innymi dynamika wzrostu PKB, wskaźnik optymizmu konsumenckiego, stopa bezrobocia czy wysokość 
stóp procentowych i poziom inflacji wpływają na siłę nabywczą gospodarstw domowych oraz skłonność do 
inwestycji przez przedsiębiorstwa. Utrzymywanie się niekorzystnych lub mniej korzystnych od obecnych 
warunków makroekonomicznych może negatywnie oddziaływać na działalność Spółki, osiągane wyniki 
finansowe oraz perspektywy rozwoju.  

Ryzyko zmian regulacji podatkowych 
 
Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką częstotliwością zmian. 
Niejednokrotnie brak jest ich klarownej wykładni, co może powodować ryzyko odmiennej ich interpretacji przez 
Spółkę i organy skarbowe. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, organ skarbowy może nałożyć na Spółkę karę 
finansową, która może mieć istotny, negatywny wpływ na jej wyniki finansowe. Ponadto organy skarbowe mają 
możliwość weryfikowania poprawności deklaracji podatkowych określających wysokość zobowiązania 
podatkowego w ciągu pięcioletniego okresu od końca roku, w którym minął termin płatności podatku. 
W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania 
podatkowego przez Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny 
wpływ na sytuację finansową Spółki. Ryzyko związane z opodatkowaniem może wynikać ze zmian 
w wysokościach stawek podatkowych, istotnych z punktu widzenia Emitenta, jednakże prawdopodobieństwo 
wystąpienia skokowych zmian można ocenić jako niewielkie. 
 

Ryzyko podlegania umów prawu obcemu  
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W ramach swojej działalności Spółka zawiera umowy z podmiotami zagranicznymi, co wiąże się często 
z podleganiem określonej umowy obcej jurysdykcji. Jeden z dwóch magazynów prowadzonych przez Spółkę 
znajduje się na Węgrzech z przeznaczeniem dla towarów dostarczanych rynek węgierski. Istnieje zatem ryzyko 
powstania pomiędzy Spółką a jej kontrahentami sporów, dla którego prawem właściwym będzie prawo 
państwa zagranicznego. W sytuacji powstania takiego sporu, Spółka może być zmuszona do prowadzenia 
procesu za granicą, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu 
Emitent nie jest stroną sporu/sporów podlegających prawu obcemu. 

Ryzyko związane z konkurencją w branży 
 
Spółka funkcjonuje w branży, w której istnieje rosnąca liczba podmiotów konkurencyjnych, których spektrum 
działalności w zakresie tożsamym rodzajowo Spółce jest mniejsze bądź większe. Od kilku lat możliwy do 
zaobserwowania jest wzrost konkurencyjności na rozwijającym się dynamicznie rynku OZE. Widoczne jest to 
chociażby we wzrastającej ilości zgłaszanych projektów farm PV w aukcjach Prezesa URE oraz lawinowo 
rosnącej liczbie instalacji prosumenckich. Cechą charakterystyczną rynku odnawialnych źródeł energii jest to, 
iż duże firmy mają przewagę, głównie finansową, natomiast mniejsze mogą pochwalić się większą 
elastycznością operacyjną. Dążąc do ograniczenia wspomnianego ryzyka, Zarząd Spółki, koncentruje się na 
podnoszeniu atrakcyjności projektów OZE w celu konkurowania przede wszystkim parametrami jakościowymi 
ich wykonania i w dalszej kolejności ceną. Powyższe, Spółka zapewnia dzięki zatrudnieniu wykwalifikowanej 
kadry, usprawnieniu procedur wewnętrznych oraz systematyczne analizowane zachodzących na rynku zmian 
(głównie technicznych oraz prawnych) w celu zapewnienia możliwie najbardziej korzystnej pozycji 
konkurencyjnej. 
 
Zwiększająca się liczba podmiotów, które zajmują się handlem komponentami do instalacji PV, wpływa na 
zwiększającą się konkurencję w branży. Taka sytuacja może wymagać podwyższenia nakładów na promocję 
usług świadczonych przez Emitenta. Takie otoczenie rynkowe i wzmożona rywalizacja między podmiotami 
może doprowadzić do podejmowania niekorzystnych decyzji dotyczących wprowadzania nowych rozwiązań 
przez Emitenta. Wystąpienie takiego ryzyka może pogorszyć sytuację finansową Spółki i osłabić jej pozycję na 
rynku. Emitent dzięki rozległej wiedzy z zakresu technologii dąży do automatyzacji wszelkich procesów 
związanych z prowadzoną działalności, co prowadzi do sytuacji, w której spółka jest w stanie oferować swoim 
klientom konkurencyjną wycenę komponentów oraz doprowadzać do zakończenia transakcji w najszybszym 
możliwym czasie co znacząco wpływa na pozytywne postrzeganie Spółki na rynku i umacnianiu jej pozycji. 
 

3. Czynniki ryzyka związane z akcjami 

Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta 
W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania 
w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery 
skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ze względu na trudną do przewidzenia 
zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie. 

Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na NewConnect - kształtowanie się przyszłego kursu akcji i 
płynności obrotu 
 
Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i 
sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji 
Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji Emitenta. Nie można, wobec tego zapewnić, 
że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie. 
 
 

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w 
Alternatywnym systemie obrotu 
 
Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako Organizator Alternatywnego Systemu 
Obrotu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:  
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1) na wniosek emitenta,  
2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,  
3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.  
 
Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator Alternatywnego Systemu może określić termin, do 
którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek 
emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu 
upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) lub 3). 
W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót 
instrumentami finansowymi na okres wynikający z właściwych przepisów lub określony w decyzji właściwego 
organu.  
 
Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu 
informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 
obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem 
wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z 
podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o Emitencie lub instrumencie finansowym z 
naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować 
poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.  
 
Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu NewConnect GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:  
a) na wniosek emitenta akcji – w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich 
dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,  
b) na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych - z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia 
decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 
c) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,  
d) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie, 
e) wskutek otwarcia likwidacji emitenta,  
f)wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy 
czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem 
połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.  
 
Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego Regulaminu, Organizator 
Alternatywnego Systemu wyklucza lub odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z obrotu w 
alternatywnym systemie:  
• w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:  
a. w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu, 
b. w przypadku akcji - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu 
upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości 
emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów 
postępowania, 
• jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  
• w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,  
 
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, 
Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.  
 
Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu 
informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 
obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem 
wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z 
podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z 
naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby 
spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku. 
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Zgodnie z § 17b Regulaminu NewConnect:  
a) W przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego 
współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do 
wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać 
emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu NewConnect. Umowa 
ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego 
Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia. 
b) W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 
wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, emitent zobowiązany jest do zawarcia kolejnej 
umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w decyzji Organizatora 
Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być przedłużony o okres, w 
którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia 
zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu.  
c) W przypadku niezawarcia przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia w życie w 
terminie, o którym mowa w §17b ust.1 albo w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót 
instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie 
zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, Organizator 
Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym 
systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a Regulaminu NewConnect stosuje się odpowiednio. 
 
Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, że w przypadku, gdy wymaga tego 
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako 
organizator alternatywnego systemu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymuje wprowadzenie 
instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie 
obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.  
 
Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku, gdy obrót określonymi 
instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia 
prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w 
tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może zażądać od Giełdy 
zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.  
Zgodnie z art. 78 ust. 3a Ustawy o obrocie Komisja może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu 
obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu.  
Zgodnie z art. 78 ust. 3b Ustawy o obrocie Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, w przypadku, gdy po jej 
wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego 
systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub 
naruszenia interesów inwestorów.  
 
Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego 
Giełda jako organizator alternatywnego systemu, wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru 
Finansowego instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 
funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym 
alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 
Zgodnie z art. 78 ust. 4a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Giełda jako organizator alternatywnego 
systemu może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów 
finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku, gdy instrumenty te przestały 
spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia 
interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Giełda jako organizator 
alternatywnego systemu informuje Komisję o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów 
finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości. 

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary 
upomnienia lub kary pieniężnej 
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Zgodnie § 17c ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub 
przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 
obowiązki określone w „Rozdziale V Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym 
systemie” Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w szczególności obowiązki określone w § 15a i 15b lub 
w § 17-17b, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego 
naruszenia lub uchybienia: 
1. upomnieć emitenta,  
2. nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.  
 
Zgodnie § 17c ust 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu, 
podejmując decyzję o upomnieniu lub nałożeniu kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na 
zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom 
w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub 
informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu. Zgodnie § 17c ust. 3 
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku, gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary 
lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie 
obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, lub też nie 
wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może 
nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 17c 
ust. 1 nie może przekraczać 50.000 zł. Stosownie do § 17c ust 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
w przypadku nałożenia kary pieniężnej na podstawie § 17c ust. 3, postanowienia § 17c ust. 2 stosuje się 
odpowiednio. 

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF i inne organy nadzorcze kar administracyjnych za 
niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 
 
W określonych sytuacjach na Emitenta mogą zostać nałożone sankcje administracyjne. W szczególności Emitent 
jest potencjalnie narażony na poniższe sankcje.  
 
Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent lub sprzedający ma obowiązek w ciągu 14 dni licząc 
od dnia przydziału papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub od dnia dopuszczania 
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu 
obrotu, przekazać do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie związane z zaistnieniem tych okoliczności. 
Zgodnie z art. 96 ust. 13 tej ustawy, jeśli emitent lub sprzedający nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 10 
ust. 5 tej Ustawy lub dopełni go nienależycie, może podlegać karze administracyjnej, tj. karze pieniężnej do 
wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), nakładanej przez KNF.  
 
Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia naruszeń określonych w Rozporządzeniu 
MAR, związanych m.in. z wykorzystywaniem informacji poufnych, manipulacjami i nadużyciami na rynku, 
podawaniem informacji poufnych do publicznej wiadomości, transakcjami osób pełniących obowiązki 
zarządcze, listami osób mających dostęp do informacji poufnych, w przypadku osób prawnych, państwa 
członkowskie zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by właściwe organy miały uprawnienia m.in. do 
nakładania co najmniej następujących, administracyjnych sankcji pieniężnych: 
a. w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15.000.000 EUR lub 15 % całkowitych rocznych 
obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ 
zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie 
krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.,  
b. w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 2.500.000 EUR lub 2 % całkowitych rocznych 
obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w 
państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 
2 lipca 2014 r. oraz 
c. w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 1.000.000 EUR, a w państwie członkowskim, w 
którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.  
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W dniu 6 maja 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której przepisy prawa polskiego 
zostały dostosowane do przepisów Rozporządzenia MAR.  
 
Stosownie do art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy emitent lub sprzedający nie dopełnia 
obowiązków wymaganych przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z 
Ustawy o ofercie, KNF może: - wydać decyzję o wykluczeniu, papierów wartościowych z obrotu na rynku 
regulowanym, a w przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie albo - nałożyć, 
biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który jest nakładana kara, karę pieniężną 
do wysokości 1.000.000 zł albo - zastosować obie sankcje łącznie.  
Zgodnie z art. 96 ust. 1e Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki, 
o których mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów 
wartościowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5.000.000 
zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego wskazanego w ostatnim zbadanym 
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeśli przekracza ona 5.000.000 zł albo zastosować obie sankcje 
łącznie.  
 
Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o 
których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów 
wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta są 
wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów 
wartościowych z obrotu w tym systemie albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty 
stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wskazanego w ostatnim zbadanym 
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł albo zastosować obie sankcje 
łącznie. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta 
w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym 
przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej 
straty.  
 
W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie Komisja 
może nakazać podmiotowi, który dopuścił się ich naruszenia, zaprzestania ich naruszania, a także zobowiązać 
go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiec naruszaniu tych przepisów w przyszłości. 
Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji określonych w art. 96 ust. 1i 
Ustawy o ofercie.  
 
Stosownie do art. 174 Ustawy o obrocie, na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust. 11 
Rozporządzenia MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny lub na 
rachunek osoby trzeciej, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł. W 
przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku 
tych naruszeń, zamiast kary, o której mowa powyżej, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 
trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.  
 
Zgodnie z art. 174a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki 
zarządcze, udzielił zgody na dokonywanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego z naruszeniem przepisów 
prawa, Komisja może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł.  
Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 
obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć karę pieniężną do 
wysokości 4.145.600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu 
wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 
zł. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w 
wyniku naruszeń, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym przepisie, KNF 
może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.  
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Zgodnie z art. 176a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent lub sprzedający nie wykonuje lub nienależycie 
wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 tej ustawy, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 
zł.  
 
Zgodnie z art. 176c Ustawy o obrocie, w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR m.in. w zakresie 
wskazanym w art. 176 Ustawy o obrocie, KNF może nakazać podmiotowi, który dopuścił się naruszenia, 
zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie 
działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez 
względu na zastosowanie innych sankcji.  
W wyniku nałożonych sankcji obrót akcjami Emitenta może zostać w przyszłości utrudniony, a nawet 
uniemożliwiony, natomiast nałożenie kar pieniężnych może bezpośrednio przełożyć się na wyniki finansowe 
Emitenta 

Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Autoryzowanym Doradcą, zawieszeniem prawa 
do wykonywania działalności Autoryzowanego Doradcy lub skreśleniem Autoryzowanego Doradcy z listy 
Autoryzowanych Doradców 
 
Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku:  
I. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 3 lat od dnia 
pierwszego notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, z wyłączeniem rozwiązania 
umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4a Regulaminu NewConnect,  
II. zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,  
III. skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy, o której mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu NewConnect.  
Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, dla którego 
podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo 
obrotu lub interes jego uczestników. 
Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Animatorem Rynku, lub zawieszenia prawa do 
wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie 
 
Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu NewConnect warunkiem notowania instrumentów finansowych w 
alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o 
animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w 
zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również 
dodatkowych warunków animowania określonych w Załączniku Nr 6b do Regulaminu NewConnect. 
 
Zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu NewConnect Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o 
notowaniu instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia 
warunku, o którym mowa w ust. 3 wskazanym powyżej, w szczególności z uwagi na charakter tych 
instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie 
obrotu innym niż prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu.  
 
W przypadku, wskazanym powyżej, Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do spełnienia 
warunku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy 
płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.  
 
Zgodnie z § 9 ust. 7 i ust. 8 Regulaminu NewConnect, z zastrzeżeniem ust. 5, 10 i 11, w przypadku (i) rozwiązania 
lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku oraz (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora 
Rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie 
notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po 
dniu (i) rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy z Animatorem Rynku, (ii) zawieszenia prawa do 
wykonywania zadań Animatora Rynku - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu 
obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem 
kursu jednolitego.  
 
Zgodnie z § 20 Regulaminu NewConnect Animator Rynku na podstawie umowy zawartej z Organizatorem 
Alternatywnego Systemu zobowiązany jest do nabywania lub zbywania w ramach swojej działalności 
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instrumentów finansowych na własny rachunek w alternatywnym systemie obrotu w celu wspomaganie 
płynności obrotu instrumentami finansowymi danego emitenta, na zasadach określonych przez Organizatora 
Alternatywnego Systemu. Organizator NewConnect może zawiesić prawo wykonywania przez dany podmiot 
zadań Animatora Rynku, o ile nie wykonuje on ich zgodnie z przepisami obowiązującymi w alternatywnym 
systemie obrotu lub umową, o której mowa powyżej.  
 
Zgodnie z §9 ust. 10 Regulaminu NewConnect akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert 
notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od 
trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji 
– o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich 
notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. 
 
Zgodnie z §9 ust. 11 Regulaminu NewConnect akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu 
NewConnect Alert, notowane są w systemie notowań ciągłych - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu 
podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego segmentu - o 
ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z 
dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. 
Jak wskazuje § 9 ust. 9 Regulaminu NewConnect z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, w przypadku zawarcia nowej 
umowy z Animatorem Rynku, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu 
instrumentów finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych 
z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z 
Animatorem Rynku. 
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II. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte 
w Dokumencie Informacyjnym 

 
Emitent 
 

 

Nazwa (firma): Sunday Energy S.A. 

Kraj: Polska 

Siedziba: Siedlce 

Adres: 08-110 Siedlce, ul. Ks. Stanisława Brzóski 42 

Numer KRS:  0000584229 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
 

REGON: 362939538 

NIP:  8212644781 

Telefon: +48 696 077 612 

Poczta e-mail:  biuro@sundayenergy.pl 

Strona www: https://www.sundayenergy.pl 

 
Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym. 
 
W imieniu Emitenta działają: 
 

• Michał Sochacki – Prezes Zarządu, 

• Artur Lipiński - Wiceprezes Zarządu 

 
Działając w imieniu Emitenta oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej 
staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i 
zgodne ze stanem faktycznym, i że w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać 
na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on 
rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami. 
 
 
 
 
 
………………………………..        ……………………………….. 
Michał Sochacki – Prezes Zarządu     Artur Lipiński – Wiceprezes Zarządu 
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Autoryzowany Doradca 
 

 

 
 

Nazwa (firma): INC Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 

Numer KRS:  0000028098 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy KRS 

REGON: 630316445 

NIP:  778-10-24-498 

Telefon:  +48 (61) 851 86 77 

Fax:  +48 (61) 851 86 77 

Poczta e-mail:  biuro@ic.poznan.pl 

Strona www:  www.incsa.pl 

 
Autoryzowany Doradca, na podstawie informacji i danych przekazanych przez Emitenta, brał udział 
w sporządzaniu całego Dokumentu Informacyjnego. 
 
W imieniu Autoryzowanego Doradcy działają: 

• Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu 

 
Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że Dokument Informacyjny został sporządzony 
zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 
2007 r. (z późn. zm.), oraz że według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami 
przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne 
i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego 
znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie 
czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami.  

  

mailto:biuro@ic.poznan.pl
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III. Dane o instrumentach finansowych oferowanych inwestorom 
oraz wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu 

 

1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z 
wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw 
z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
wprowadzanych jest 1.160.000 (słownie: milion sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela 
serii A oraz 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B. 
 
Akcje serii A i B nie są uprzywilejowane. Akcje serii A i B nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń, ani 
świadczeń dodatkowych.  
 
Akcje serii A powstały na mocy aktu zawiązania Spółki Akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 r. (akt notarialny 
Repertorium A 3029/2015). Na jego mocy kapitał zakładowy Spółki składał się ze 100.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje serii A zostały zarejestrowane w KRS dnia 4 listopada 
2015 r. 
 
Akcje serii B powstały na mocy uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 listopada 
2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji 
otwartej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości (akt notarialny Repertorium 
A 9325/2020). Akcje serii B zostały zarejestrowane w KRS dnia 29 stycznia 2021 r. 
 
Szczegółowy opis emisji akcji znajduję się w rozdziale III pkt. 2 Dokumentu Informacyjnego. 
 

Uprzywi le jowanie osobiste akc jonar iuszy  
Statut Spółki nie przewiduje uprzywilejowań osobistych akcjonariuszy.  

Uprzywi le jowanie  akcj i  Emitenta   
Akcje Emitenta nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH.  

Ograniczen ia umowne  
W dniu 27 listopada 2020 r. Michał Sochacki, Prezes Zarządu Emitenta, Artur Lipiński, Wiceprezes Zarządu 
Emitenta oraz INC Private Equity ASI S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarli umowy o czasowe wyłączenie 
zbywalności akcji. Łącznie umowami objętych zostało 640 000 akcji Spółki, stanowiących 55,17% kapitału 
zakładowego oraz 55,17% głosów na WZA, w tym 340.000 akcji należących do Michała Sochackiego, 250.000 
akcji należących do Artura Lipińskiego i 50 000 akcji należących do INC Private Equity ASI S.A. Na mocy umowy 
wskazani akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania w transakcjach na rynku NewConnect w okresie od 
zawarcia umowy do 6 miesięcy od dnia debiutu instrumentów finansowych Emitenta posiadanych przez siebie 
w momencie podpisania niniejszej umowy akcji Emitenta. Zakaz nie dotyczy akcji nabytych w transakcjach na 
rynku NewConnect po dniu zawarcia umowy.  
 
Ograniczen ia  wynikające ze S tatutu Emitenta  
Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta. 

Ograniczen ia wynikające z  Ustawy o oferc ie  publ icznej  
Zgodnie z art. 4 pkt. 20 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent, wraz z wprowadzeniem jego akcji do obrotu na 
rynku NewConnect, nabywa status spółki publicznej. Ustawa o ofercie publicznej nakłada na podmioty 
zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w 
spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg restrykcji i obowiązków odnoszących się 
do takich czynności i zdarzeń.  
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W art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 
33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 
15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia 
tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej 
ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek zawiadomienia KNF oraz spółki, o zaistnieniu powyżej 
opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadamiania powstaje także w przypadku zmiany dotychczas 
posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej, której akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Obowiązek zawiadamiania 
powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co 
najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Do realizacji tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni 
roboczych od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej 
zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany 
wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu 
– nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Dniami sesyjnymi są dni sesyjne 
określone podmiot organizujący alternatywny system obrotu w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej. 
 
W myśl art. 69a Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone w art. 69 tej ustawy spoczywają również na 
podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 
1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

2) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

W Ustawie o ofercie publicznej stwierdza się także, że obowiązki określone w art. 69 powstają również 
w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot 
zabezpieczenia, przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, 
ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa 
głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. 
Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy 
o ofercie publicznej.  
 
Zgodnie z art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na 
podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub 
zbywaniem instrumentów finansowych, które powiązane są w określony sposób z akcjami spółki publicznej lub 
odnoszą się do nich w sposób pośredni lub bezpośredni. Art. 69b Ustawy o ofercie publicznej zawiera również 
informację o sposobie obliczania głosów w spółce publicznej wynikających z takich instrumentów finansowych. 
Zgodnie z art. 69b ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki, o których mowa w art. 69, powstają również w 
przypadku wykonania uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia 
w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych określonych w 69b ust. 1,  jeżeli wskutek 
nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego samego emitenta osiąga lub przekracza progi 
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określone w art. 69. Wykaz instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 
czerwca 2016 r. w sprawie wykazu instrumentów finansowych (Dz. U. z dnia 9 czerwca 2016 r., poz. 819).  
 
Zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, obowiązek zawiadomienia spoczywa: 
1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w art. 69 Ustawy o ofercie próg ogólnej liczby 
głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami 
spółki publicznej; 
2) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 
liczby głosów następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 
inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;  
2a) na alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego 
progu ogólnej liczby głosów następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 



  Dokument Informacyjny Sunday Energy S.A. 

 Strona | 30  
 

inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu Ustawy 
o funduszach inwestycyjnych, inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;  
2b) na funduszu emerytalnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 
liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez inne 
fundusze emerytalne zarządzane przez to samo towarzystwo emerytalne; 
3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 
głosów następuje w związku z posiadaniem akcji:  
a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji 
nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie, 
b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden 
lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz Ustawy 
o Funduszach Inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów 
wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo 
głosu na walnym zgromadzeniu, 
c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia 
do wykonywania prawa głosu;  
4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został 
upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących 
pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 
5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące 
nabywania bezpośrednio lub pośrednio, lub obejmowania w wyniku oferty niebędącej ofertą publiczną przez 
te podmioty lub przez osobę trzecią, o której mowa w art. 87 pkt 3 lit. a Ustawy o ofercie publicznej, akcji spółki 
publicznej, lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, 
chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych 
obowiązków; 
6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w powyższym punkcie 5, posiadając akcje 
spółki publicznej w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 
głosów; 
7) również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku 
papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych. 
 
Zgodnie z art. 87 ust. 1a Ustawy o ofercie publicznej, obowiązek zawiadomienia powstaje również w przypadku 
zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o 
którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, a także w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego 
porozumienia w ogólnej liczbie głosów. Obowiązek zawiadomienia powstaje również w przypadku, gdy prawa 
głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może 
nimi rozporządzać według własnego uznania. 
W przypadkach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 1a Ustawy o ofercie, obowiązek 
zawiadomienia może być wykonany przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 
Zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy ofercie, istnienia porozumienia domniemywa się w przypadku posiadania akcji 
Spółki przez: 
- małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak 
również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 
- osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 
- jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. 
 
Zgodnie z art. 87 ust. 5 Ustawy o ofercie, do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków 
zawiadomienia: 
1) po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne; 
2) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 
4 Ustawy o ofercie – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem; 
3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub 
wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa;  
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4) po stronie pełnomocnika, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 7 Ustawy o ofercie, wlicza się liczbę głosów 
posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w 
zakresie których pełnomocnik ma umocowanie. 
 
Zgodnie z art. 87 ust. 6 Ustawy o ofercie przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się do Skarbu Państwa i podmiotów 
od niego zależnych, pod warunkiem że: 1) podmioty wykonujące uprawnienia wynikające z praw majątkowych 
Skarbu Państwa oraz podmioty od niego zależne wykonują przysługujące im prawa głosu niezależnie od siebie; 
2) osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez podmioty zależne od Skarbu Państwa działają 
niezależnie. 
Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie obowiązków opisanych powyżej skutkuje zakazem 
wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych powyżej 
obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników 
głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia. 
Do ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu akcjami 
obciążonymi zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej), z wyjątkiem 
przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, 
zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. 
o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania 
określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie. 
 
Obowiązk i  i  ograniczen ia wynikające z  Rozporządzenia Par lamentu Europejsk iego i  Rady  
(UE)  nr  596/2014 w sprawie nadużyć na rynku  
Od dnia wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect), obrót 
akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 
(„Rozporządzenie MAR”). Rozporządzenie MAR stosowane jest w państwach członkowskich Unii od dnia 3 lipca 
2016 r. Rozporządzenia unijne mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane na całym 
obszarze Unii Europejskiej bez konieczności ich implementowania przez poszczególne państwa członkowskie. 
W odniesieniu do Rozporządzenia MAR oznacza to konieczność stosowania jego przepisów, przy czym przepisy 
Ustawy o obrocie oraz Ustawy o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR 
zachowują ważność, lecz zawężony zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to 
konieczność stosowania przepisów Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz 
wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR. Rozporządzenie MAR 
ma zastosowanie do:  

1. instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym;  

2. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach 
obrotu („MTF”), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się 
o dopuszczenie do obrotu na MTF;  

3. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach 
obrotu („OTF”);  

4. instrumentów finansowych nieujętych w powyższych punktach, których cena lub wartość zależą 
od ceny lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na 
nie wpływ, w tym m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe. 

 
Na podstawie art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie: 

1. wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;  

2. rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub  

3. bezprawnego ujawniania informacji poufnych;  

4. dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku. 

 
Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacja poufna obejmuje następujące rodzaje informacji:  

1. określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, 
dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub 
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większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości 
publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych 
lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;  

2. w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów 
finansowych, oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami 
dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób 
precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub 
jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich 
do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów 
finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę 
powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.  

Ponadto informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, 
które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można 
zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, 
aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub 
zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych. W związku z tym 
w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych 
okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te 
przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane 
z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia. 
Nadto, etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie 
spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej.  
 
Jednocześnie art. 7 ust. 4 Rozporządzenia MAR stanowi, że informacje, które w przypadku podania ich 
do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, 
instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oznaczają informacje, 
których racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu 
swoich decyzji inwestycyjnych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie informacji poufnej 
ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę 
informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub 
pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie 
anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, 
w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje 
się za wykorzystywanie informacji poufnej.  
 
Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje 
poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba 
znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz: 

1. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty 
finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; 
lub 

2. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła 
zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania 
tę osobę do takiego anulowania lub zmiany. 

Artykuł 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji 
poufnych z racji: bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta, 
posiadania udziałów w kapitale emitenta, posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania 
zawodu lub obowiązków lub zaangażowania w działalność przestępczą oraz do wszystkich osób, które weszły 
w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub 
powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. W przypadku osoby prawnej art. 8 Rozporządzenia MAR ma 
zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu 
decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej.  
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Zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia MAR fakt, że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu informacji 
poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 
informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna:  

1. ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury 
wewnętrzne skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję 
o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna 
osoba fizyczna, która mogła wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w posiadaniu 
informacji poufnych; oraz  

2. nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób wpływu 
na osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, 
których dotyczą dane informacje. 

Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia MAR sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji 
poufnych nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 
informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba:  

1. jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – 
animatorem rynku lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub 
zbywanie instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób 
uprawniony w normalnym trybie sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego 
instrumentu finansowego; lub  

2. jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów 
finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób 
uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub 
obowiązków tej osoby. 

 
Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji 
poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 
informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia 
lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które 
stało się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych 
oraz:  

1. zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez 
zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych; lub  

2. transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, które 
powstało przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych. 

Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi 
informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała 
informacje poufne w trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze spółką i wykorzystuje te 
informacje wyłącznie do celu przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod warunkiem że 
w momencie zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej spółki wszelkie informacje 
poufne zostały już podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi. 
Akapit ten nie ma jednak zastosowania do zwiększania posiadania. 
Fakt, że dana osoba wykorzystuje swą wiedzę o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych 
przy nabyciu lub zbyciu tych instrumentów finansowych, nie stanowi sam w sobie wykorzystania informacji 
poufnych. 
 
Niezależnie jednak od powyższego można uznać, że naruszenie zakazu wykorzystywania informacji poufnych 
określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało miejsce, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że 
powody składania zleceń, dokonywania transakcji lub podejmowania innych zachowań były nieuprawnione. 
Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy 
osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem 
przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach 
zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Niniejszy akapit ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub prawnej 
w sytuacjach i okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Dalsze ujawnienie 
rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR, oznacza bezprawne 
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ujawnianie informacji poufnych zgodnie z opisywanym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub 
nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 
Rozporządzenia MAR manipulacja na rynku obejmuje następujące działania:  

1. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:  

a. wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument 
finansowy, lub co do ich ceny; lub  

b. utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na 
nienaturalnym lub sztucznym poziomie; chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca 
zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, 
zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami 
rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR;  

2. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo 
mogące wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem 
fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu; 

3. rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, 
informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na 
instrument finansowy, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić 
utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub 
sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba 
rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były 
fałszywe lub wprowadzające w błąd;  

4. przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba przekazująca 
informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd. 

 
Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania:  

1. postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej 
pozycji w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może 
skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub 
stwarza albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji;  

2. nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które 
skutkuje albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami 
podanymi do wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia;  

3. składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich 
dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu 
algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których 
mowa powyżej poprzez: 

a. zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo 
prawdopodobieństwo ich spowodowania;  

b. utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu 
lub prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie 
zleceń, które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub  

c. tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd 
sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności 
poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu; 

4. wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych 
lub elektronicznych do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio 
na temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, 
a następnie czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, 
bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób 
odpowiedni i skuteczny 

Załącznik I do Rozporządzenia MAR określa niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na stosowanie 
fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu oraz niewyczerpujący wykaz 
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okoliczności wskazujących na wprowadzanie w błąd oraz utrzymanie cen. Jeżeli osoba, o której mowa w art. 12 
Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, artykuł ten ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również 
do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek 
tej osoby prawnej.  
Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej 
informacje poufne bezpośrednio go dotyczące. Spółka zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej 
wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej 
pięciu lat. 
 
Zgodnie z art. 17 ust. 4 Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej 
informacji poufnych, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki: 

1. niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta 
lub uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji; 

2. opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii 
publicznej;  

3. emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich 
informacji.  

W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest 
zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną odpowiedzialność 
opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem 
spełnienia powyższych warunków.  
Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana, 
emitent niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej.  
 
Na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (zgodnie z definicją zawartą 
w art. 3 ust. 1 ppkt. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją zawartą 
w art. 3 ust. 1 ppkt. 26 Rozporządzenia MAR) powiadamiają Emitenta o każdej transakcji zawieranej na ich 
własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów 
pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Takich powiadomień dokonuje się 
niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek ten ma zastosowanie do każdej 
kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. 
Próg w wysokości 5 000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji. 
Powiadomienie o transakcjach zawiera informacje określone w art. 19 ust. 6 Rozporządzenia MAR. Obowiązek 
powiadomienia wymagają także transakcje wskazane w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR.  
 
Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u Emitenta nie może 
dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, 
dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych 
z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem 
śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które Emitent ma 
obowiązek podać do wiadomości publicznej. Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki 
zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu 
zamkniętego stosując przepisy określone w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR. 

Obowiązk i  i  odpowied z ia lność związane z  nabywaniem akcj i  wynika jące z  Ustawy o  
ochronie konkurencj i  i  konsumentów  
W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar 
koncentracji, w przypadku, gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących 
w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EUR, 
(1.000.000.000 euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek zgłoszenia 
takiego zamiaru Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Zgodnie z art. 16 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod 
uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych 
przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio 
uczestniczący w koncentracji. Stosownie do art. 5 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wartość euro 
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podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 
w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji. 
 
Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy 
zamiaru: 

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 
2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub 

części majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo 
częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 

jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

 
Ponadto, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez 
przedsiębiorcę dominującego (art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 
 
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów): 

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro, 

2) jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3 Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z 
dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro, 

3) polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy 
kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących 
do tej grupy kapitałowej – jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić 
przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 
równowartości 10 000 000 euro, 

4) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny 
lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że 
odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 

a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, 
lub 

b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów, 

5) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub 
udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży, 

6) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający 
przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci 
przedsiębiorcy przejmowanego, 

7) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 
 
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 

1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów, 

2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów, 

3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy w przypadku, 
o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 
13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 
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Zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów W przypadku, gdy koncentracji dokonuje 
przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia 
zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. 
 
W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe 
w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później, niż w terminie jednego miesiąca od dnia jego 
wszczęcia. 
 
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, 
w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są 
obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów). 
 
Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na 
rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej 
na rynku. 
 
Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może 
zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia 
określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 
2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez 

zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego 
lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 
 
Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub 
przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. 
Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania 
koncentracja nie została dokonana. 
 
Zgodnie art. 21 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów może uchylić wydane decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które 
są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają 
określonych w decyzji warunków. Jednak, jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji 
na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze 
decyzji (która nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji), określając termin jej 
wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności: 

1) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 
2) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 
3) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 

rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. 
W myśl art. 99 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów do podziału spółki stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje 
organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może 
ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do 
przywrócenia stanu poprzedniego. 
 
Na podstawie art. 106 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 
10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, między innymi, jeżeli 
przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. 
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Na podstawie art. 106 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości 
stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o 
którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, 
podał nieprawdziwe dane. 
 
Na podstawie art. 107 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości 
stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych na 
podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z 
zakresu koncentracji. 
 
Na podstawie art. 108 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład 
organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do 
pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie 
albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. 
 
Stosownie do art. 111 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okoliczności naruszenia 
przepisów ustawy oraz uprzednie naruszenie przepisów ustawy, a także, w przypadku kary pieniężnej, o której 
mowa w art. 106 ust. 1 i w art. 108 ust. 1 pkt 2 – okres, stopień oraz skutki rynkowe naruszenia przepisów 
ustawy. 

Rozporządzenie  Rady Wspólnot  Europejskich dotyczące  kontro l i  koncentrac j i  
przeds iębiorstw  
W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków 
wynikających także z przepisów Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji. Rozporządzenie to reguluje tzw. 
koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które 
przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje 
jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w 
przedsiębiorstwie. W świetle przepisów powoływanego rozporządzenia obowiązkowi zgłoszenia do Komisji 
Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

1) zawarciu odpowiedniej umowy, 
2) ogłoszeniu publicznej oferty lub 
3) nabyciu kontrolnego pakietu akcji. 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa 
przedstawiają Komisji Europejskiej szczerą intencję zawarcia umowy lub w przypadku publicznej oferty 
przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem, że 
zamierzona umowa lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 
Zgodnie z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar 
wspólnotowy w przypadku, gdy: 

1) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 mld euro,  
2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych 

przedsiębiorstw, wynosi więcej, niż 250 mln euro, chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw 
uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i 
tym samym państwie członkowskim.  

Zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji koncentracja przedsiębiorstw, która nie osiąga 
progów ustanowionych w ust. 2 posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

1) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 2,5 mld euro,  
2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych 

przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro,  
3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich, gdzie łączny obrót wszystkich zainteresowanych 

przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro, łączny obrót każdego z co najmniej dwóch 
zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi, co najmniej 25 mln euro, oraz 
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4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych 
przedsiębiorstw wynosi więcej, niż 100 mln euro, chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw 
uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i 
tym samym państwie członkowskim. 

 
Na podstawie art. 3 ust. 5 Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji uznaje się, że koncentracja nie występuje 
w przypadku, gdy:  

1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których 
normalna działalność obejmuje transakcje i obrót papierami wartościowymi, prowadzone na własny 
rachunek lub na rachunek innych, czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie 
w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów 
wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że 
wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania zbycia całości lub części tego przedsiębiorstwa lub 
jego aktywów, bądź zbycia tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem że wszelkie takie zbycie 
następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia; okres ten może być przedłużony przez Komisję 
Europejską działającą na wniosek, w przypadku gdy takie instytucje lub firmy udowodnią, że zbycie nie 
było w zasadzie możliwe w ciągu tego okresu,  

2) kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, postępowania 
układowego lub analogicznych postępowań, 

3) działania określone w ust. 1 lit. b) Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji przeprowadzane są przez 
holdingi finansowe, określone w art. 5 ust. 3 czwartej dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 
1978 r. ustanowionej w oparciu o art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań 
finansowych niektórych rodzajów spółek (Dz.U. L 222 z 14.8.1978, str. 11. Dyrektywa zmieniona 
ostatnio dyrektywą 2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 178 z 17.7.2003, str. 16), 
jednakże pod warunkiem że prawa głosu w odniesieniu do holdingu wykonywane są, w szczególności 
w stosunku do mianowania członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw, w 
których mają one udziały, wyłącznie w celu zachowania pełnej wartości tych inwestycji, a nie ustalania, 
bezpośrednio lub pośrednio, zachowania konkurencyjnego tych przedsiębiorstw. 

Ograniczen ia wynikające z  U stawy o Kontro l i  N iektórych Inwestyc j i   
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 117 z 
późn. zm.) wprowadza obowiązek zawiadomienia organu kontroli o zamiarze dokonania transakcji, co do której 
organ ten może wyrazić sprzeciw. Zgodnie z art. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, ustawa ta reguluje zasady i tryb 
kontroli niektórych inwestycji polegających na nabywaniu:  
1. udziałów albo akcji,  
2. ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw spółki lub prawo reprezentacji 
spółki osobowej,  
3. przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, skutkującym nabyciem lub osiągnięciem istotnego 
uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką, będącą podmiotem podlegającym ochronie. 
 Zgodnie z brzmieniem art. 12d ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, podmiotami podlegającymi ochronie na 
gruncie tej ustawy są m.in. spółki publiczne w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej. Zgodnie z art. 12c ust. 
1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, ilekroć w przepisach art. 12a-12k Ustawy o Kontroli Inwestycji, tj. w przepisach 
dotyczących m.in. spółek publicznych, jest mowa o znaczącym uczestnictwie, rozumie się przez to sytuację 
umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność podmiotu przez:  
a) posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, albo (ii) posiadanie 
udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% wartości wszystkich wkładów 
wniesionych do tej spółki, lub  
b) posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20%.  
 
Zgodnie z art. 12c ust. 4 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie statusu 
podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną przez:  
a) nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub 
 b) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot.  
Z kolei zgodnie z art. 12c ust. 5 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego 
uczestnictwa rozumie się:  
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(i) uzyskanie znaczącego uczestnictwa w rozumieniu ust. 1 pkt 1 w podmiocie objętym ochroną przez 

nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub  

(ii) osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej liczby głosów w organie 

stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub 

udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do 

wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki przez nabycie udziałów albo akcji lub praw 

z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub  

(iii) nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części. 

Dodatkowo, Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia pośredniego. Stosownie do 
art. 12c ust. 6 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez takie nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo 
nabycie dominacji rozumie się również przypadki, gdy:  
a) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad 
takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, w tym również na podstawie porozumień zawartych 
z podmiotem dominującym albo podmiotem zależnym od takiego podmiotu,  
b) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad 
takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut albo inny akt regulujący jego funkcjonowanie 
zawiera postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie rozwiązania podmiotu albo innej formy jego 
ustania, w tym prawa do dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia,  
c) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad 
takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na zlecenie innego podmiotu, w tym w ramach 
wykonywania umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,  
d) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad 
takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, której przedmiotem 
jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów, akcji albo 
innych praw udziałowych lub praw z udziałów, akcji albo innych praw udziałowych podmiotu objętego ochroną,  
e) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem objętym ochroną 
jest dokonywane przez grupę dwóch lub więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z którym 
inny podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabywania udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, bądź 
choćby nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej 
Polskiej, jeżeli przedmiotem tej umowy jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych 
uprawnień do udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej 
Polskiej, 
f) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad 
takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot działający na podstawie pisemnego lub ustnego 
porozumienia dotyczącego nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo akcji lub składników 
majątku podmiotu objętego ochroną lub nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku 
przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.  
Ponadto, Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia następczego. Stosownie do art. 
12c ust. 8 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie 
dominacji rozumie się również przypadki, gdy podmiot nabędzie lub osiągnie znaczące uczestnictwo albo 
nabędzie dominację nad podmiotem objętym ochroną bądź osiągnie lub przekroczy odpowiednio 20% albo 
40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu 
objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w 
odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, w wyniku:  
a) umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną bądź nabycia udziałów albo akcji własnych tego 
podmiotu,  
b) podziału podmiotu objętego ochroną albo połączenia go z innym podmiotem,  
c) zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie uprzywilejowania udziałów albo akcji, 
udziału w zyskach, ustanowienia bądź zmiany lub zniesienia uprawnień przysługujących poszczególnym 
wspólnikom, akcjonariuszom albo uczestnikom tego podmiotu. 
Zgodnie z art. 12f ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć znaczące 
uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć organowi kontroli uprzednie 



  Dokument Informacyjny Sunday Energy S.A. 

 Strona | 41  
 

zawiadomienie o zamiarze jego dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach, zgodnie 
z art. 12f ust. 2-4 Ustawy o Kontroli Inwestycji.  
 
Zawiadomienia dokonuje się co do zasady przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do 
nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji bądź przed dokonaniem innej 
czynności prawnej albo czynności prawnych prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa 
albo nabycia dominacji. Ponadto, w przypadku gdy do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo 
nabycia dominacji dochodzi w wyniku zawarcia więcej niż jednej umowy lub dokonania innej czynności prawnej, 
zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem ostatniej umowy albo dokonaniem ostatniej czynności prawnej 
prowadzącej do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji, natomiast jeśli co 
najmniej dwa podmioty działają w porozumieniu, zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia 
łącznie. Organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw wobec nabycia lub osiągnięcia znaczącego 
uczestnictwa albo nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną, w tym także w przypadku nabycia 
pośredniego lub następczego, jeżeli:  

(i) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych w 

zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów lub informacji albo wezwany 

podmiot nie złożył informacji lub dokumentów na wezwanie organu kontroli, lub  

(ii) podmiot składający zawiadomienie nie przedstawił dodatkowych pisemnych wyjaśnień w 

terminie wyznaczonym przez organ kontroli, lub  

(iii)  w związku z nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji 

istnieje przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa 

publicznego Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej - przy 

uwzględnieniu art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 

4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, lub  

(iv) brak jest możliwości ustalenia, czy nabywca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego - w 

przypadku osób fizycznych albo posiada lub posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia 

poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego - w przypadku 

podmiotów innych niż osoby fizyczne, lub  

(v) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może mieć negatywny 

wpływ na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej. 

Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane:  
(i) bez złożenia zawiadomienia, albo  

(ii)  pomimo wydania decyzji o sprzeciwie,  

jest nieważne, chyba że wydano decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3. Ustawy o Kontroli Inwestycji, tj. 
stwierdzającą dopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, w sposób 
niewykraczający poza znaczące uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w podmiocie 
objętym ochroną, jeżeli w toku postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich czynności 
podmiot osiągnął znaczące uczestnictwo. 

1.1. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o 
wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o 
wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu 
 
Akcje serii A 
 
W okresie ostatnich 12 miesięcy przedmiotem transakcji, które wyszczególnione zostały w poniższej tabeli były 
akcje serii A. 
 
W dniach 28 stycznia 2021 r. – 3 lutego 2021 r. obecny akcjonariusz spółki, tj. FKL sp. z o.o., dokonał sprzedaży 
akcji na rzecz 14 osób fizycznych oraz 2 osób prawnych niepowiązanych z Emitentem. Oferta sprzedaży akcji 
przeprowadzona została przez Dom Maklerski INC S.A. Transakcje sprzedaży objęły łącznie 60 520 akcji po cenie 
25 zł za sztukę, tj. za łączną cenę 1.513.000 zł. Wszystkie transakcje zostały opłacone przelewem na rachunek 



  Dokument Informacyjny Sunday Energy S.A. 

 Strona | 42  
 

bankowy sprzedającego. Większościowym udziałowcem i Prezesem zarządu FKL sp. z o.o. jest Pan Roman 
Krawczyk, pełniący obowiązki Członka Rady Nadzorczej Emitenta. FKL Sp. z o.o. jest w posiadaniu 156.400 sztuk 
akcji Spółki reprezentujących 13,48% kapitału zakładowego Emitenta oraz 13,48% głosów na jego WZA. 
 

Sprzedający Kupujący 
Data 
transakcji 

Liczba 
akcji 

Cena 
nabycia* 

Forma 
opłacenia 

FKL sp. z o.o. Osoba fizyczna 28.01.2021 2 920 25 zł przelew 

FKL sp. z o.o. Osoba fizyczna 28.01.2021 4 000 25 zł przelew 

FKL sp. z o.o. Osoba fizyczna 28.01.2021 1 000 25 zł przelew 

FKL sp. z o.o. Osoba prawna 28.01.2021 2 000 25 zł przelew 

FKL sp. z o.o. Osoba fizyczna 29.01.2021 2 000 25 zł przelew 

FKL sp. z o.o. Osoba fizyczna 29.01.2021 4 000 25 zł przelew 

FKL sp. z o.o. Osoba fizyczna 29.01.2021 600 25 zł przelew 

FKL sp. z o.o. Osoba fizyczna 29.01.2021 1 000 25 zł przelew 

FKL sp. z o.o. Osoba fizyczna 29.01.2021 1 000 25 zł przelew 

FKL sp. z o.o. Osoba fizyczna 31.01.2021 1 000 25 zł przelew 

FKL sp. z o.o. Osoba fizyczna 01.02.2021 6 000 25 zł przelew 

FKL sp. z o.o. Osoba fizyczna 01.02.2021 10 000 25 zł przelew 

FKL sp. z o.o. Osoba fizyczna 01.02.2021 10 000 25 zł przelew 

FKL sp. z o.o. Osoba fizyczna 01.02.2021 4 000 25 zł przelew 

FKL sp. z o.o. Osoba fizyczna 02.02.2021 3 000 25 zł przelew 

FKL sp. z o.o. Osoba fizyczna 03.02.2021 2 000 25 zł przelew 

FKL sp. z o.o. Osoba fizyczna 03.02.2021 6 000 25 zł przelew 
Źródło: Emitent 

Akcje serii B 
 
Emisja akcji serii B przebiegała w trybie oferty publicznej o wartości do 1.000.000 euro, a funkcję firmy 
inwestycyjnej pełnił Dom Maklerski INC S.A., w tym prezentował warunki emisji na stronie 
http://crowdconnect.pl. Emitent prezentował warunki oferty także na własnej stronie internetowej 
https://sundayenergy.pl/. Dokument ofertowy został udostępniony wraz ze startem oferty publicznej, tj. w 
dniu 03.12.2020 r. i był dostępny do jej zakończenia w dniu 17.12.2020 r. Aktualnie archiwalny dokument 
ofertowy dostępny jest pod adresem: 
https://crowdconnect.pl/files/attachments/dokument_ofertowy_sundayenergy_public_fin_3ea0065bbcbdbb
4a.pdf 
 
Emisja została przeprowadzona bez obowiązku sporządzania i zatwierdzania prospektu emisyjnego na 
podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 
2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych 
lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 37a 
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z art. 37a. ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego 
na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, 
stanowią nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący 
zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie 
poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000 euro, wymaga 
udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie. Dokument 
Informacyjny, sporządzony na podstawie art. 37a ustawy o ofercie publicznej zawiera podstawowe informacje 
o emitencie papierów wartościowych, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach 
wartościowych oraz o warunkach i zasadach oferty, podstawowe informacje o planowanym sposobie 
wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych 
czynnika ryzyka oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie. 
Ogłoszenie wzywające do zapisywania się na akcje Spółki zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i 
Gospodarczym w dniu 4 grudnia 2020 r. (nr 237/2020). 
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W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku do GPW S.A. o wprowadzenie Akcji do 
obrotu na NewConnect przeprowadzono subskrypcję akcji serii B. Akcje serii B zostały wyemitowane w drodze 
subskrypcji otwartej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 4 listopada 
2020 r. 
 

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;  
a. data rozpoczęcia: 3 grudnia 2020 r.  
b. data zakończenia: 17 grudnia 2020 r.  

2) Data przydziału instrumentów finansowych (data umów objęcia akcji): 23 grudnia 2020 r. 
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 160.000. 
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba 

przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na 
które złożono zapisy: Nie dotyczy. 

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 
lub sprzedaży: 160.000. 

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 25 zł. 
7) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: wpłaty na akcje były 

dokonane wyłącznie w formie pieniężnej, poprzez przelewy na rachunek bankowy Emitenta. 
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w 

poszczególnych transzach: 188 podmioty, w tym 186 os. Fizycznych oraz 2 osoby prawne. 
9) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 

sprzedaży w poszczególnych transzach: 188 podmioty, w tym 186 os. fizycznych oraz 2 osoby prawne. 
9a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej 
subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w 
rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Podmiot zależny od Autoryzowanego 
Doradcy - Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. objęła 10.000 akcji  
10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o 

subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną 
jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za 
objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez 
subemitenta): Emitent nie zawierał umów o subemisję. 

11) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem 
wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: 

a. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 125.000 zł 
b. wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: brak kosztów, nie zawierano 

umów o subemisję,   
c. sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z 

uwzględnieniem kosztów doradztwa: 25.000 zł 
d. promocji oferty: 30.000 zł 

12) Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu 
finansowym Emitenta: koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, poniesione 
przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji 
nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. 

 

Z uwagi na fakt, że zarówno cena emisyjna akcji w ofercie publicznej akcji serii B, jak i cena sprzedaży akcji w 

transakcjach wynosiły 25 zł za akcję, Zarząd Emitenta będzie rekomendował ww. cenę jako poziom kursu 

odniesienia na debiut akcji Spółki.  

 
 
2. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub osób 
uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o 
emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści 
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Akcje serii A powstały na mocy aktu zawiązania Spółki Akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 r. (akt notarialny 
Repertorium A 3029/2015). Na jego mocy kapitał zakładowy Spółki składał się ze 100.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje serii A zostały zarejestrowane w KRS dnia 4 listopada 
2015 r. 
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Dnia 4 listopada 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwałę nr 4 w sprawie podziału 
(splitu) akcji Spółki w stosunku 1:10 poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym 
zwiększeniu ich ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki (akt notarialny Repertorium A nr 
9325/2020). Na jej podstawie dotychczasowe 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 
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1 zł każda, zostało zmienionych na 1.000.000 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł 
każda. Zmiana została zarejestrowana w KRS 27 listopada 2020 r. 
 

 
Dnia 4 listopada 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wprowadzenie akcji serii 
A do obrotu na rynku NewConnect (akt notarialny Repertorium A 9325/2020). 
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Akcje serii B powstały na mocy uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 listopada 
2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji 
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otwartej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości (akt notarialny Repertorium 
A 9325/2020). Akcje serii B zostały zarejestrowane w KRS dnia 29 stycznia 2021 r. Dnia 16 lutego 2021 r. sąd z 
urzędu dokonał sprostowania w KRS dotyczącego ilości wyemitowanych akcji serii B  poprzez zmianę wpisu o 
liczbie akcji w dziale 1, rubryce 9 (emisja akcji) - z 16.000 na 160.000. 
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W tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sunday Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach 
podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do wysokości kapitału zakładowego Spółki (akt 
notarialny Repertorium A 9325/2020). 



  Dokument Informacyjny Sunday Energy S.A. 

 Strona | 67  
 



  Dokument Informacyjny Sunday Energy S.A. 

 Strona | 68  
 

 
 
 

W dniu 12 listopada 2020 roku Zarząd Sunday Energy S.A. podjął uchwałę w sprawie ustalenia parametrów 
emisji akcji serii B. 
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W dniu 26 listopada 2020 r. zarząd Sunday Energy S.A. z siedzibą w Siedlcach podjął uchwałę w przedmiocie 
zmiany uchwały z dnia 12 listopada 2020 r. 
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W dniu 23 grudnia 2020 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie przydziału akcji serii B.  
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W dniu 5 stycznia 2021 r, Zarząd Spółki dookreślił kapitał zakładowy (akt notarialny repertorium A Nr 147/2021, 
notariusz Sławomir Borzecki, Kancelaria Notarialna w Warszawie) w ramach emisji akcji serii B na kwotę 16.000 
zł poprzez emisję 160.000 akcji serii B. 
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Następnie powyższe oświadczenia zarządu zostało zmienione aktem notarialnym z dnia 19 stycznia 2021 r. 
(Rep. A 851/2021), w związku z faktem, że Zarząd nie zmienił poprawnie treści Statutu Spółki, pozostawiając 
widełkowę określenie kapitału zakładowego oraz ilości akcji. 
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2.1. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady 
niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia 
 
Seria A 
Wpłaty na akcje serii A były dokonane wyłącznie w formie pieniężnej, poprzez przelewy na rachunek bankowy 
Emitenta w łącznej kwocie 100.000 zł.   
 
Seria B 
Wpłaty na akcje serii B były dokonane wyłącznie w formie pieniężnej, poprzez przelewy na rachunek bankowy 
Emitenta w łącznej kwocie 4.000.000 zł.  
 
3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 
 
Akcje serii A uczestniczą  w dywidendzie przeznaczonej do podziału za rok obrotowy 2015. 
Akcje serii B uczestniczą  w dywidendzie przeznaczonej do podziału za rok obrotowy 2020, rozpoczynający się 
1 stycznia 2020 r. 
 
Emitent wskazuje, że w danym roku kalendarzowym nie była podejmowana uchwała WZA w przedmiocie 
podziału zysku lub pokryciu straty w latach 2015-2019. Emitent podjął stosowną uchwałę w dniu 15.10.2021 r. 
 
W wypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy, będzie ona wypłacana w złotych polskich. 
Dnia 15.10.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w przedmiocie 
przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 w wysokości 310 364,23 złotych w następujący sposób: 



  Dokument Informacyjny Sunday Energy S.A. 

 Strona | 82  
 

- Kwota 10 146,88 zł zostanie przeznaczona na pokrycie straty na którą składają się kwoty 643,20 zł straty za 
rok obrotowy 2015, 2.628,46 zł straty za rok obrotowy 2016,  3.644,32 zł straty za rok obrotowy 2017, 1.219,51 
straty zł za rok obrotowy 2018, 2.011,39 zł straty za rok obrotowy 2019,  
- a pozostałą część zysku tj.  300 217,35 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. 
 
W latach 2015-2019 Spółka poniosła stratę w związku z czym podjęto uchwały o pokryciu straty z lat przeszłych.  

 
4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 

 
Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą: 
 

- prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Statut Spółki nie 
przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu 
głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w 
drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki.  
 

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) (art. 433 Kodeksu spółek 
handlowych): w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 
akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby 
posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę 
papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. 
Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie 
może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. 
Podjęcie uchwały wymaga: 

- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych 
głosów, 

- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej 
wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz 

- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody 
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji, bądź sposób jej 
ustalenia.  
 

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek 
handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku 
Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został 
przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty 
akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego 
akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony 
na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia 
uchwały. Jeżeli uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem 
dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Dywidendę 
wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego 
Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez 
Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia 
dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, 
wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. Zasady te należy stosować 
przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem 
właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy 
jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie 
każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca. 

Szczegółowo, uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej. 

4. 1 Uprawnienia o charakterze korporacyjnym 
 

Kodeks spółek h andlowych  
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Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla wspólników (akcjonariuszy) 
kilka kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach Spółek czy też z 
posiadaniem akcji. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia o charakterze 
majątkowym i korporacyjnym.  
Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:  

− prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 
Kodeksu spółek handlowych), 
 

− prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku 
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 część 
kapitału zakładowego: na podstawie art. 399 § 3 KSH akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę 
kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. Statut może 
upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy 
reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wyżej wymienione żądanie, 
należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu Emitenta. Stosownie do art. 400 § 3 
KSH w przypadku, gdy w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi NWZ nie 
zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia, 
upoważnić do zwołania NWZ akcjonariuszy występujących z żądaniem zwołania Walnego 
Zgromadzenia,  
 

− prawo do zgłaszania określonych spraw do porządku obrad (art. 401 KSH): akcjonariusz lub 
akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie 
powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym 
terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 
Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym 
terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie 
akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. 
Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych 
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 
obrad (art. 401 § 4 KSH). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy 
z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad. 
Statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 
Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy 
reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 401 § 6 KSH), 
 

− prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 4061 Kodeksu spółek handlowych): z przepisów KSH 
wynika, że Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie 
internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z 
przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. przez system ESPI oraz w sposób 
określony w Regulaminie ASO, tj. poprzez system EBI. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej 
na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zasady uczestnictwa w Walnych 
Zgromadzeniach wynikają z przepisów KSH. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki 
publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego 
Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa 
w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. 
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Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym 
zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest 
zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej oraz zastawnika lub użytkownika, 
którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego 
zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w 
walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne 
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji oraz 
zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot 
prowadzący depozyt papierów wartościowych. Podmiot prowadzący depozyt papierów 
wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście 
dni przed dniem walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z Ustawą o obrocie. 
Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów 
wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 
spółki publicznej. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce 
publicznej wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień 
przed dniem walnego zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać 
udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w 
postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed dniem walnego 
zgromadzenia, a wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem. Akcjonariusz 
spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Udział w Walnym Zgromadzeniu można 
wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi 
inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 
postanawia zwołujący to zgromadzenie. 
 
Stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 
wykonywać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez 
pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza 
Spółki powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności lub w formie elektronicznej, przy 
czym udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym (art. 412 1 § 2 KSH), 
 

− prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy 
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania przesłania 
nieodpłatnie listy pocztą elektroniczną (art. 407 § 1 i art. 407 § 11  Kodeksu spółek handlowych), 
 

− prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego 
Zgromadzenia (art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych): żądanie takie należy złożyć do Zarządu 
Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przez 
Walnym Zgromadzeniem, 

 

− prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego 
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia 
(art. 410 Kodeksu spółek handlowych): stosownie do § 1 powoływanego przepisu po wyborze 
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą 
spis osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy 
z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany jest podpisać 
listę i wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub 
akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym 
celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka 
komisji, 
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− prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych): jeżeli Statut Emitenta 
lub ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. 
Statut może ograniczyć prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej jednej dziesiątej ogółu 
głosów w spółce. Statut Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego 
ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym 
do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i 
funkcjonowania Spółki, 

 

− prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami: art. 385 
§ 3 KSH przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą 
kapitału zakładowego Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej w drodze 
głosowania oddzielnymi grupami. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część 
akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez 
liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady 
Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandaty w 
Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z 
zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy 
akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej 
wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru 
Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny 
sposób powoływania Rady Nadzorczej nie mają zastosowania w odniesieniu do takiego wybory Rady 
Nadzorczej,  
 

− prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania 
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu spółek handlowych),  

 

− prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi 
obyczajami i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze 
wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu spółek 
handlowych): w takich przypadkach akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o 
uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem 
uprawniony jest akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie 
niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, lub nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, 
jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały 
w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w 
przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w 
terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak 
niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy 
może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz 
skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów 
przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego 
powództwa,  
 

− prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 
Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu spółek handlowych): prawo to przysługuje 
akcjonariuszom uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 425 § 3 KSH w przypadku spółki publicznej 
powództwo takie powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały 
Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez 
Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu 
rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał 
możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania 
rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,  
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− prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji 
dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia (art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych): Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia 
informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien odmówić 
udzielenia informacji, gdy:  

− mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązana, albo Spółce lub spółdzielni 
zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 
przedsiębiorstwa, lub  

− mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub 
administracyjnej,  

 
Ponadto zgodnie z art. 428 § 5 KSH Zarząd może udzielić akcjonariuszowi Spółki żądanej przez niego 
na Walnym Zgromadzeniu informacji na piśmie, poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za 
tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch 
tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza 
poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki Zarząd może 
udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 
2 KSH dotyczących odmowy udzielenia informacji. Informacje podawane poza Walnym 
Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji, powinny 
zostać ujawnione przez Zarząd na piśmie w materiałach przekładanych najbliższemu Walnemu 
Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że materiały mogą nie obejmować informacji podanych do 
wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia, 

 

− prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji 
dotyczących Emitenta podczas Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza, któremu odmówiono 
ujawnienia żądanej informacji (art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych) - wniosek do sądu 
rejestrowego, należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym 
akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych informacji - lub prawo do złożenia wniosku do sądu 
rejestrowego o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi 
poza Walnym Zgromadzeniem (art. 429 § 2 Kodeksu spółek handlowych), 
 

− prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które 
wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych),  

 

− prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem 
Emitenta (art. 505, 5167, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych), 

 
prawo do otrzymania informacji o stosunku dominacji: na podstawie art. 6 § 4-5 Kodeksu spółek handlowych 
akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę 
handlową będąca również akcjonariuszem Emitenta w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku 
dominacji lub zależności, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, wobec innej określonej 
spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony 
do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik 
lub na podstawie porozumień z innymi osobami. 
 
Ustawa o oferc ie  publ icznej  i  Ustawa o obroc ie   
Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie (art. 9 ust. 1) na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych 
podmiot prowadzący ten rachunek wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów 
wartościowych, imienne świadectwo depozytowe. Na żądanie posiadacza rachunku w treści wystawianego 
świadectwa może zostać wskazana część lub wszystkie papiery wartościowe zapisane na tym rachunku. 
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Należy dodać, że do zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 
4063 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, przepis art. 10 ust. 2 Ustawy o obrocie 
stosuje się odpowiednio. 
 
W art. 84 Ustawy o ofercie publicznej przyznane zostało akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym 
przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawnienie do złożenia wniosku o podjęcie 
uchwały w sprawie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub 
prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Wedle dyspozycji art. 85 powoływanej Ustawy, 
wobec niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie realizacji wniosku o wyznaczenie 
rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako 
rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały. 

4.2 Uprawnienia o charakterze majątkowym 
 
Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:  

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku Emitenta) na podst. art. 347 Kodeksu spółek 
handlowych: powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki 
wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został 
przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zgodnie z art. 348 KSH kwota 
przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku 
kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę 
należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub 
statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub 
rezerwowe. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby 
akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne 
Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie 
później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć 
dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w 
uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej 
wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty 
dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Walne 
Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy 
powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. Ponadto zgodnie z pkt 14 dokumentu „Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, stanowiącego załącznik do uchwały zarządu GPW z 31 
marca 2010 r., dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak 
ustalone, aby czas przypadający między nimi był możliwie najkrótszy, nie dłuższy niż 15 dni roboczych 
(ustalenie dłuższego okresu wymaga uzasadnienia). Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu 
terminów określonych w regulacjach KDPW. Stosownie do §121 Szczegółowych Zasad Działania KDPW 
Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję 
oraz o terminach dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy nie później niż 5 dni roboczych przed 
dniem dywidendy. Dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej w terminie 5 dni roboczych 
od dnia dywidendy. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku 
(lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno 
odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem 
obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w 
terminie do końca czerwca. 
Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących. 
Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku (w 
szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), tym 
samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. 
Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących 
kwestię odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu spółek handlowych i 
regulacji KDPW, w związku z czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru 
dywidendy ustalone zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. 

http://n45.lex.pl/WKPLOnline/content.rpc?wersja=-1&class=CONTENT&dataOceny=2009-08-24&loc=4&nro=17220859#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.109300:part=a406(3)§2&full=1
http://n45.lex.pl/WKPLOnline/content.rpc?wersja=-1&class=CONTENT&dataOceny=2009-08-24&loc=4&nro=17220859#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.109300:part=a406(3)§2&full=1
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Wypłata dywidendy następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez 
pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na 
wskazanym przez KDPW rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków 
otrzymanych od Emitenta na rachunkach uczestników KDPW (zgodnie z Regulaminem KDPW są to 
podmioty będące posiadaczem konta depozytowego, rachunku papierów wartościowych lub rachunku 
zbiorczego prowadzonego w systemie depozytowym KDPW), którzy następnie przekażą je na 
poszczególne rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy – akcjonariuszy i 
posiadaczom rachunków zbiorczych prowadzonych przez KDPW. 
Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy 
akcji będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi mogą, pod warunkiem 
przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów międzynarodowych o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, skorzystać z możliwości pobrania od nich przez Emitenta podatku od 
dywidendy.  
Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na 
terytorium Polski, uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną), podlegają 
opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, 
chyba że umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem 
miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu 
akcjonariusza będącego osobą prawną stanowi inaczej. 
Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego 
(z zastosowaniem właściwej stawki), która następnie zostaje przekazana na rachunek właściwego 
urzędu skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w sprawie 
zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod 
warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub 
miejsca siedziby zarządu do celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem 
rezydencji, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć 
ustaleniu przez płatnika (Emitenta) czy ma on prawo zastosować stawkę ustaloną we właściwej 
umowie międzynarodowej, bądź zwolnienie, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w 
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie 
postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które 
przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu 
nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego, 

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu spółek handlowych: 
w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 §1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom 
Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych 
przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów 
wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w 
interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może 
pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. 
Podjęcie uchwały wymaga: 

- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych 
głosów, 

- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej 
wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz 

- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody 
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej 
ustalenia,  

- prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Emitenta: stosownie do art. 463 §1 KSH, o ile inaczej 
nie uregulowała tego uchwała Walnego Zgromadzenia Emitenta w przedmiocie likwidacji, 
likwidatorami spółki akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks spółek handlowych przewiduje 
możliwość wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub 
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Emitenta o 
uzupełnienie liczby likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów. (art. 463 § 2 
KSH), 
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- prawo do rozporządzania akcjami: zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne. KSH nie przewiduje 

możliwości ograniczenia w statucie swobody rozporządzania akcjami na okaziciela, 
 

- prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu spółek 
handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące 
Spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na Emitencie i upłynnić majątek 
Emitenta, o czym mowa w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub 
zabezpieczeniu wierzycieli Emitenta może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku Emitenta 
pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub 
zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy 
Emitenta w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy 
Emitenta. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu 
o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji. Statut może określać inne zasady podziału majątku, 
co w przypadku Spółki nie ma miejsca, 

 
- prawo żądania wykupu akcji od pozostałych akcjonariuszy (art. 82 Ustawy o ofercie publicznej): 

akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi 
lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa 
w art. 87 ust. 1 pkt 5, osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w 
terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych 
akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). Cenę 
przymusowego wykupu akcji wprowadzonych wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu ustala się 
zgodnie z art. 91 ust. 6–8 Ustawy o ofercie, przy czym, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 95% 
ogólnej liczby głosów w tej spółce nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę 
wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny 
proponowanej w tym wezwaniu. Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody 
akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w 
ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej 
niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu. Ustanowienie 
zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej 
udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup jest ogłaszany i 
przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych przed 
rozpoczęciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia 
Komisji oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje 
spółki notowane są na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spółki. Podmiot ten załącza do 
zawiadomienia informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od ogłoszonego 
przymusowego wykupu jest niedopuszczalne, 
 

- prawo żądania wykupu akcji przez pozostałych akcjonariuszy (art. 83 Ustawy o ofercie publicznej): 
akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego 
akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa 
się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie 
tego progu przez innego akcjonariusza. W przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu 
progu 95% ogólnej liczby głosów, nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie 
określonym w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym 
akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział 
się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu 
tego progu przez innego akcjonariusza. Żądaniu wykupienia akcji są obowiązani zadośćuczynić 
solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów, jak również 
podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Obowiązek 
nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym 
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, 
wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 95% ogólnej liczby głosów. Akcjonariusz 
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spółki, której akcje zostały wprowadzone wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu, żądający 
wykupienia akcji uprawniony jest do otrzymania ceny nie niższej niż określona zgodnie z art. 91 ust. 6–
8 Ustawy o ofercie, przy czym jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, o których mowa w ust. 1, 
nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji 
spółki, akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż 
proponowana w tym wezwaniu, 
 

- prawo związane z wykupem akcji przy istotnej zmianie przedmiotu działalności: zgodnie z art. 416 § 4 
KSH skuteczność uchwały walnego zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności 
spółki zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę. 
  
5. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości 

 
Emitent nie wypłacał dotąd dywidendy. Emitent nie posiada wdrożonej polityki co do wypłaty dywidendy w 
przyszłości.  
Ostateczną decyzję o podziale zysku (wypłacie dywidendy) podejmuje corocznie Walne Zgromadzenie 
Emitenta. 
Zamiarem Zarządu Emitenta jest nierekomendowanie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2020, a przeznaczenie 
go na kapitał zapasowy. 
 
Zgodnie z przepisami KSH i Statutem Spółki akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet 
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Emitent posiada środki wystarczające na wypłatę, 
a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Wypłata zaliczki wymaga 
zgody Rady Nadzorczej. 
 
Zgodnie z przepisami KSH i Statutem Spółki zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela 
się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez 
Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później 
niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie 
kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. 
 

6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem 
instrumentami finansowymi objętymi dokumentem, w tym wskazanie płatnika podatku 

 

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy 
 
Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek uiszczenia 
podatku dochodowego (w wysokości 19%) od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty, które nie mają 
siedziby lub zarządu na terytorium RP również podlegają obowiązkowi, o którym mowa powyżej - stawka 
podatku jest taka sama (19%), chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta 
z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej. 
 
Podatek  od dochodów z  tytułu  dywidend  i  innych udz iałów w zyskach Emitenta  od osób  
prawnych  
Zgodnie z art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat 
należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych (Emitent), zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać, w 
dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku 
przekazywane są przez płatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano 
podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. 
Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego 
dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli 
spełnione są łącznie następujące warunki: 
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1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym 
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym 
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale 
spółki, o której mowa w pkt 1.  

4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym 
od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której 
mowa powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 
udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu 
udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po 
dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów 
(akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa 
powyżej w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) 
z dywidend w wysokości 19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy 
skorzystała ze zwolnienia. 
 
Podatek  od dochodów z  tytułu  dywidend  i  inny ch udz iałów w zyskach Emitenta  od osób  
f izycznych  
Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
na rzecz osób fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest jako płatnik pobierać w dniu dokonania 
wypłaty, zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek przekazywany jest przez biuro maklerskie 
na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania 
podatku. Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych. 

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji 
 
Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez  osoby prawne  
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. 
kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie 
lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na 
zasadach ogólnych. 
 
Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje, 
zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej 
o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek 
właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku 
podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od 
początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. 
Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-
7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 
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pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie 
za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 
podatkowej. 
 
Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez  osoby f izyczne  
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z 
odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 proc. 
uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od 
przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów 
finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy 
się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a 
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 
pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów 
wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a 
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi 
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) albo udziałów w 
spółdzielni a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 
1 pkt 38 i 38c, 

- różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 a kosztami uzyskania 
przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, 

- różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej 
powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę 
kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł 

– osiągnięta w roku podatkowym. 
 
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 
45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku 
podatkowym m.in. odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w 
art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z 
realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w 
spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo 
lub jego zorganizowana część (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
 
Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie 
za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 
podatkowej. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 
 

Art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od 
czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:  

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,  
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,  
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,  
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d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 
inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego – 
w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  

Jednak, gdy akcje będące w obrocie w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez zachowania ww. 
warunków, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni 
od dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć 
deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy 
o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. 
Jednak, gdy akcje będące w obrocie w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez zachowania ww. 
warunków, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni 
od dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć 
deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o  
podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. 
 

Podatek od spadków i darowizn 
 

Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega co do zasady, 
nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw 
majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wysokość podatku, zgodnie z postanowieniami art. 14 - 15 ustawy ustala się: 

- w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca, 
- od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. 

Przy spełnieniu odpowiednich warunków, o których mowa w art. 4a ustawy, nabycie własności rzeczy lub praw 
majątkowych (również związanych z akcjami) przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, 
ojczyma i macochę jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn. 
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód uzyskany ze 
zbycia udziałów w spółce kapitałowej i papierów wartościowych, otrzymanych w drodze darowizny, w części 
odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn, jest wolny od podatku dochodowego. 
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IV. Dane o Emitencie  
1. Podstawowe dane o Emitencie 

Dane teleadresowe 
 

 

Nazwa (firma): Sunday Energy S.A.  

Kraj: Polska 

Siedziba: Siedlce 

Adres siedziby: 08-110 Siedlce, ul. Ks. Stanisława Brzóski 42 

Numer KRS:  0000584229 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

REGON: 362939538 

NIP:  8212644781 

Telefon: +48 696 077 612 

Poczta e-mail:  biuro@sundayenergy.pl 

Strona www: https://www.sundayenergy.pl 

Wskazanie czasu trwania Emitenta 
 
Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 

Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 
 
Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu 
Spółek Handlowych i na mocy aktu zawiązania spółki akcyjnej z dnia 10 kwietnia 2015 r. (akt notarialny rep. A nr 
3029/2015 sporządzony przed zastępcą notarialnym Jakubem Kulczyckim, zastępcą notariusza Michała 
Walkowskiego, Kancelaria Notarialna w Warszawie, zmienionym w dniu 27 sierpnia 2015 r. na mocy aktu 
notarialnego rep. A 2680/2015 sporządzonego przez notariusza Jakuba Kulczyckiego w Kancelarii Notarialnej w 
Warszawie. 

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz z podaniem daty 
dokonania tego wpisu, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania 
zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazanie organu, który je wydał 
 
Emitent został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 listopada 2015 r. postanowieniem Sądu 
Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000584229. 

Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w 
przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze 
wskazaniem organu, który je wydał. 
 
Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga zezwolenia, licencji lub zgody.  
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2. Krótki opis historii Emitenta 
 
Emitent od powstania Spółki w roku 2015 do końca 2019 roku nie prowadził faktycznej działalności operacyjnej, 
co było spowodowane brakiem wsparcia dla rozwoju OZE (Odnawialne Źródła Energii) w Polsce oraz brakiem 
regulacji ułatwiających inwestowanie w OZE. Wraz ze zmianami systemowymi (uruchomienie od 23 lipca 2019 
roku programu „Mój Prąd”) Emitent począwszy od roku 2020 r. rozpoczął działalność w zakresie handlu 
elementami instalacji systemów fotowoltaicznej, które nabywane są od zewnętrznych zagranicznych dostawców 
i sprzedawane na rynku w Polsce. 
 

Data Wydarzenie 

2015 Zawiązanie Sunday Energy SA 

2016 Zakup pierwszego gruntu pod farmę PV 

2017 Procedowanie zgód na budowę ̨farmy PV, wzmacnianie kompetencji zespołu   

2018 Oczekiwanie na wsparcie regulacyjne i Ustawę o OZE 

2019 Przygotowania do rozpoczęcia działalności operacyjnej w tym analiza i wybór dostawców -
partnerów 

1Q 2020  Analiza rynku obrotu komponentami PV  

1Q 2020  Rozmowy z dostawcami i pierwsze zamówienie w DAH Solar 

1Q 2020  Rozpoczęcie działań marketingowych i sprzedażowych 

2Q 2020 Budowa i uruchomienie sklepu internetowego 

2Q 2020 Rozszerzenie oferty o panele LEAPTON i inwertery GROWATT 

3Q 2020 Rozszerzenie oferty o pompy ciepła NULITE 

3Q 2020 Rozpoczęcie rozmów z dostawcą pomp ciepłą w kwestii zawarcia umowy (nazwa firmy 
do czasu podpisania umowy nie będzie prezentowana) 

3Q 2020 Rozszerzenie oferty o inwertery KEHUA i SOFAR 

4Q2020 Rozszerzenie oferty o pompy ciepłą SPRSUN panele ULICA Solar  

4Q2020 Utworzenie spółki zależnej - SESA1 Sp. z o.o. 

1Q2021 Rozszerzenie oferty o zabezpieczenia przeciwpożarowe SANTON  

1Q2021 Rozwój działalności handlowej na Węgrzech 

3Q2021 Uruchomienie outletu OZE typu marketplace: SundayMarket.pl. 

3Q2021 Nawiązanie współpracy z ZNShine Solar, wiodącym chińskim producentem paneli bifacialnych  
Źródło: Emitent 

 

 
3. Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia 

3.1 Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta 
 
Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały własne 
składają się: 

a) kapitał zakładowy, 
b) kapitał zapasowy, 
c) fundusze celowe, których utworzenie jest wymagane przepisami prawa. 

Zgodnie z § 9 Statutu niezależnie od kapitałów i funduszy określonych powyżej Spółka może, na mocy uchwały 
Walnego Zgromadzenia, tworzyć kapitały rezerwowe oraz fundusze specjalne. Zasady zasilania i przeznaczania 
zgromadzonych na nich środków pieniężnych zostaną określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
 
Kapitał  zakładowy   
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 116.000 zł i dzieli się na 1.160.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 

a) 1.000.000 akcji serii A, 
b) 160.000 akcji serii B 
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Kapitał został w pełni opłacony. 
 
Kapitał  zapasowy  
Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również 
nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów ich 
wydania. Stosownie do przepisu art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka jest zobowiązana tworzyć kapitał 
zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał 
ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na dzień 30 września 2021 r. wartość kapitału 
zapasowego Emitenta wynosiła 3.975.249,69 zł. 
  
Inne kap ita ły  
Na dzień 30 września 2021 r. Emitent nie posiadał kapitałów (funduszy) rezerwowych. 
 
Zasady tworzen ia kapitałów  
Zgodnie ze Statutem Spółki oraz KSH, na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok 
obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału 
zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a 
pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji. 
 

3. 2 Oświadczenie emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia 
jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu 
informacyjnego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić dodatkowe aktywa 
obrotowe 
 
Emitent oświadcza, że jego zdaniem poziom aktywów obrotowych wystarcza na pokrycie jego bieżących potrzeb, 
to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego. Na dzień 30 września 
2021 r. Emitent dysponuje środkami pieniężnymi w kwocie 471.097,76 zł, zapasami o wartości 3.363.036,77 zł 
oraz posiada należności krótkoterminowe w wysokości 2.634.445,99 zł. Natomiast zobowiązania 
krótkoterminowe Spółki wynoszą 1.309.810,26 zł. 
 
Informacje o akcjach emitenta nieobjętych wnioskiem o wprowadzenie, wskazujące co najmniej organ 
podejmujący decyzję w przedmiocie emisji akcji każdej serii, datę podjęcia tej decyzji, cenę emisyjną akcji wraz 
ze wskazaniem czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady 
niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia 
 
Wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na NewConnect zostały objęte wszystkie dotychczas wyemitowane akcje 
Emitenta.  

3.3 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 
 
Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.  

3.4 Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy 
uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych 
emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem 
wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów 
uprawnionych do nabycia tych akcji 
 
Emitent nie emitował obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa, ani warrantów subskrypcyjnych. 

3.5 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego 
upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być 
podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie 
ważności dokumentu może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 
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Statut nie przewiduje upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego. 
 
4. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe 
Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 
 
Instrumenty finansowe Emitenta lub związane z nimi kwity depozytowe nie są notowane na żadnym rynku 
instrumentów finansowych. 
 
5. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta mających istotny wpływ na jego 
działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy 
kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i 
powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających 
lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta - z podaniem w stosunku do każdej z nich 
co najmniej: nazwa (firmy) oraz formy prawnej, siedziby i adresu, przedmiotu działalności, - udziału emitenta, 
osób wchodzących w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczących akcjonariuszy 
emitenta, w kapitale zakładowym lub wniesionym wkładzie, jak również informacji o przysługujących im 
udziałach w ogólnej liczbie głosów lub prawach głosu 
 

5.1 Powiązania kapitałowe 
 
Emitent posiada jedną spółkę zależną - SESA1 sp. z o.o. z siedzibą w Macierzysz, ul. Wojska Polskiego 7.  Sunday 
Energy S.A. posiada 80% udziałów w spółce SESA1 sp. z o.o. Spółka została utworzona na podstawie aktu 
notarialnego z dnia 13 października 2020 r. Rep A nr 8493/2020 i wpisana do KRS w dniu 30 grudnia 2020 r. przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem 0000584229. Kapitał 
zakładowy spółki SESA1 wynosi 5 000 (pięć tysięcy) PLN i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN, 
z czego emitent jest w posiadaniu 80 udziałów. Pozostałe udziały posiada Pan Paweł Demczuk - osobno w żaden 
sposób niepowiązany z Emitentem, który będzie pełnił rolę lidera developmentu farm fotowoltaicznych w SESA1 
sp. z o.o. Celem utworzenia SESA1 sp. z o.o. jest przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej do 
wybudowania farm PV o łącznej mocy 100 MW na dzierżawionych gruntach. Farmy te docelowo mają powstać 
do końca 2023 roku. Spółka SESA1 posiada umowy dzierżawy gruntu m.in. w miejscowości Trzebucza gmina 
Gębków o powierzchni 2,04 ha, na którym planuje zaprojektować pierwszą farmę o mocy 1,5 MW. Prace 
projektowe i formalno-prawne będą finansowanie w formie pożyczki od Emitenta ze środków uzyskanych z emisji 
akcji serii B przeprowadzanej przez Emitenta w kwocie około 100 tys. zł. Do dnia sporządzenia niniejszego 
dokumentu Sunday Energy udzieliła dwóch pożyczek w łącznej kwocie 60.000 zł w celu opłacenia kaucji związanej 
z wystąpieniem o określenie warunków przyłączeniowych dla dwóch farm. SESA1 realizuje wszystkie pozostałe 
założone prace siłami własnymi, jedyne koszty zewnętrzne to pozyskiwanie map z urzędów, które są niewielkie. 
Docelowo utworzenie farmy ma być współfinansowane ze środków pozyskanych z kredytu lub emisji obligacji, 
lub pożyczek. Nie wyklucza się też skorzystania z wkładu dodatkowych partnerów, którzy będą zainteresowani 
zainwestowaniem w SESA 1 sp. z o.o.  
 

5.2 Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne 
 

a) pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta,  

 
Pan Michał Sochacki, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Emitenta, jest w posiadaniu 340.000 sztuk akcji Spółki, 
reprezentujących 29,31% kapitału zakładowego Emitenta oraz 29,31% głosów na jego WZA. 
 
Pan Artur Lipiński, pełniący obowiązki Wiceprezesa Zarządu Emitenta, jest w posiadaniu 250.000 sztuk akcji 
Spółki, reprezentujących 21,55% kapitału zakładowego Emitenta oraz 21,55% głosów na jego WZA. 
 
Pan Waldemar Lipiński, pełniący obowiązki Członka Rady Nadzorczej, jest ojcem Pana Artura Lipińskiego, 
pełniącego obowiązki Wiceprezesa Zarządu Emitenta. 
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b) pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 
emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,  

 
Pan Michał Sochacki, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Emitenta, jest w posiadaniu 340.000 sztuk akcji Spółki, 
reprezentujących 29,31% kapitału zakładowego Emitenta oraz 29,31% głosów na jego WZA. 
 
Pan Artur Lipiński, pełniący obowiązki Wiceprezesa Zarządu Emitenta, jest w posiadaniu 250.000 sztuk akcji 
Spółki, reprezentujących 21,55% kapitału zakładowego Emitenta oraz 21,55% głosów na jego WZA. 
 
Pan Roman Krawczyk, pełniący obowiązki Członka Rady Nadzorczej Emitenta, pełni równocześnie funkcję 
Prezesa Zarządu i jest większościowym udziałowcem FKL Sp. z o.o. FKL Sp. z o.o. jest w posiadaniu 156.400 sztuk 
akcji Spółki reprezentujących 13,48% kapitału zakładowego Emitenta oraz 13,48% głosów na jego WZA. 

 
 

c) pomiędzy emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta 
oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w 
skład jego organów zarządzających i nadzorczych);  

 
Podmiot zależny od INC S.A., INC Private Equity ASI S.A., jest w posiadaniu 50.000 akcji serii A Emitenta 
reprezentujących 4,31% wszystkich akcji Spółki oraz uprawniających do 4,31% głosów na WZA. Akcje zostały 
nabyte po cenie równej wartości nominalnej akcji Spółki. Akcje serii A objęte są umownym ograniczeniem w 
zakresie zbywalności w okresie od zawarcia umowy do 6 miesięcy od dnia debiutu akcji Emitenta w obrocie na 
rynku NewConnect. 

Podmiot zależny od INC S.A., Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.., jest w posiadaniu 10.000 
akcji serii B Emitenta reprezentujących 0,86 % wszystkich akcji Spółki oraz uprawniających do 0,86 % głosów na 
WZA. Akcje zostały nabyte po cenie emisyjnej równej 25 zł. 

 

6. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem 
wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest 
to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy 
kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności 
 

6.1.Przedmiot działalności 
 
Emitent działa w branży fotowoltaicznej i zajmuje się handlem komponentami do systemów PV 
(fotowoltaicznych), związanych z przetwarzaniem energii słonecznej na energię elektryczną. Spółka rozpoczęła 
też pierwsze działania w celu budowy farm fotowoltaicznych.  
 
Spółka od momentu założenia w 2015 roku do marca 2020 roku nie prowadziła działalności operacyjnej. 
Taka sytuacja spowodowana była brakiem wsparcia dla rozwoju OZE (Odnawialne Źródła Energii) 
w Polsce oraz brakiem adekwatnych regulacji ułatwiających inwestowanie w OZE. Wraz ze zmianami 
systemowymi (uruchomienie od 23 lipca 2019 roku programu „Mój Prąd”) akcjonariusze Emitenta podjęli decyzję 
o rozwoju działalności Spółki w branży fotowoltaicznej. Od czerwca 2020 roku Emitent ma swoją siedzibę 
operacyjną w miejscowości Macierzysz, w parku logistycznym S8 Business Park, gdzie wynajmuje magazyn 
wysokiego składowania o powierzchni 400m2.  Od stycznia 2021 r. Emitent rozwija współpracę handlową z 
CONCEPT MARKET w zakresie sprzedaży asortymentu produktowego na Węgrzech. Spółka Concept Market jest 
niezależnym podmiotem działającym na rynku węgierskim. Spółka kupuje od Sunday towar i sprzedaje je na swój 
rachunek. Podmiot nie jest w żaden sposób powiązany z Emitentem. 
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Lokalizacja siedziby operacyjnej Emitenta 
 

 
Źrodło: Emitent 

 
Główny przedmiot działalności Spółki to import i sprzedaż paneli fotowoltaicznych oraz innych komponentów 
PV. Podstawowym źródłem zysku Emitenta jest nakładana przez niego marża na towary, które sprzedaje. Towary 
produkowane są w Holandii, Chinach i Japonii, a Spółka nabywa je bezpośrednio u producentów lub pośredników 
handlowych. Spółka prowadzi sprzedaż w dwóch trybach: handel do małych odbiorców, gdzie nabywcami są 
klienci indywidualni (osoby fizyczne, model detaliczny) oraz sprzedaż hurtową. 
 
Sprzedaż w modelu detalicznym odbywa się z magazynu Emitenta zlokalizowanego w miejscowości Macierzysz, 
a sprzedaż na rynku węgierskim poprzez firmę CONCEPT MARKET. Sprzedaż detaliczna i B2B odbywa się również 
poprzez wyspecjalizowane platformy handlowe tj. allegro, OLX, MerXu. 
 
Handel do dużych odbiorców, na który składa się regularna sprzedaż paletowa i kontenerowa, gdzie odbiorcami 
są wykonawcy dużych instalacji PV, hurtownie elektryczne, firmy instalatorskie czy duże przedsiębiorstwa (np. 
pieczarkarnie) oraz sprzedaż paletowa: gdzie odbiorcami są instalatorzy i sklepy internetowe. Sprzedaż w tym 
trybie odbywa się w ramach dostaw bezpośrednio z magazynów producentów lub pośredników handlowych do 
odbiorcy. 
 
Schemat transakcji w sprzedaży detalicznej 

 
Źródło: Emitent 

 
W ramach transakcji detalicznej Emitent uczestniczy w procesie przepływu towaru od producenta do klienta przy 
wykorzystaniu własnego magazynu jako powierzchni przechodniej. Pierwszym krokiem transakcji w tym trybie 
jest złożenie zamówienia przez klienta u Emitenta. Następnie, jeżeli Emitent nie posiada danego towaru  
w magazynie, nabywa go za własne środki od producentów z Azji lub od polskich pośredników. Towar nabywany 
od producentów sprowadzany był dotychczas co do zasady z ich magazynów w Rotterdamie. Transport 
zamówionych produktów do magazynu Emitenta trwa do 5 dni roboczych, jednak w przypadku braku towaru na 
składzie magazynu producenta w Rotterdamie okres realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu nawet do 10 
tygodni. Od 2021 r.  uruchomiono dostawy pomp ciepła (SPRSUN) oraz wybranych paneli (LEAPTON) do portu w 
Gdańsku.  Koszt transportu z portu w Gdańsku jest niższy niż z Rotterdamu przy podobnej cenie za fracht  
kontenerów do Gdańska.  
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Skróceniu uległ termin transportu z portu do magazynu zamiast 5 dni z Rotterdamu do 2 dni z Gdańska. Następnie 
Emitent rozpakowuje towar i przygotowuje go dla klienta do odbioru lub wysyłki. Klient dokonuje płatności na 
rzecz Sunday Energy przed odbiorem towaru. W przypadku sprzedaży z własnego magazynu termin odbioru 
ustalany jest z klientem indywidualnie.  
 
Schemat transakcji w sprzedaży hurtowej 

 
Źródło: Emitent 

 
Drugim trybem transakcji zawieranych przez Emitenta jest sprzedaż do dużych odbiorców. Sprzedaż w tym trybie 
odbywa się w ramach dostaw bezpośrednio z magazynów producentów w Rotterdamie do odbiorcy.  
W przypadku braku danego towaru w magazynie producenta realizacja takiego zamówienia trwa do 10 tygodni: 
do 2 tygodni trwa proces produkcji towaru, do 6 tygodni transport morski i następnie do 2 tygodni transport 
towaru bezpośrednio do zleceniodawcy. Pierwszym etapem transakcji jest złożenie zamówienia u Emitenta przez 
klienta i wpłacenie zaliczki w wartości 10% całkowitej wartości zamówienia. W następnym kroku Emitent składa 
zamówienie bezpośrednio u producentów z Chin lub Japonii i wpłaca na jego poczet 20% całkowitej wartości 
paneli słonecznych i 30% inwerterów. Pozostała część należnej producentowi kwoty regulowana jest 
w momencie odbioru towaru z portu. Gdy towar zostaje przekazany klientowi ten zobowiązany jest do zapłaty 
pozostałych 90% wartości zamówienia na konto Emitenta. W tym modelu Spółka nie współpracuje 
z polskimi pośrednikami. 
 
Na Węgrzech, sprzedając towary do Concept Market, Emitent stosuje model sprzedaży, w którym klient będzie 
wpłacał 15% zaliczki z chwilą złożenia zamówienia u Emitenta, a pozostałe 85% zostanie uregulowane 
w momencie odbioru towaru z magazynu. Towary na rynek węgierski składowane są w magazynie położonym 
w tym kraju. Na dzień sporządzenia Dokumentu Emitent współpracuje z siedmioma dostawcami urządzeń PV 
oraz z około trzydziestoma firmami zajmującymi się montażem systemów PV.  
 
Podział wartości sprzedaży na dużych odbiorców (powyżej 5 %) oraz pozostałych. 
 

Lp. Kontrahent 
Wartość sprzedaży (PLN) za 

okres 01.01.2021 r. - 
30.09.2021 r. 

Procentowy udział w 
strukturze odbiorców 

1. MEDOM 1.050.428 8,28% 

2. EL-STAW 1.024.597 8,07% 

3. Pozostali (ponad 200 odbiorców) 10.618.586 83,65% 

  Suma 12.693.611 100,00% 

Źródło: Emitent 
 
Emitent w swojej ofercie posiada następujące urządzenia PV: 
Panele słoneczne – Ogniwo słoneczne, ogniwo fotowoltaiczne, ogniwo fotoelektryczne, fotoogniwo – element 
półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną 
w wyniku zjawiska fotowoltaicznego. Poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza, w którym pod 
wpływem fotonów o energii większej niż szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika, elektrony 
przemieszczają się do jednego obszaru, a dziury do drugiego obszaru. Takie przemieszczenie ładunków 
elektrycznych powoduje pojawienie się różnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego.  
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Ogniwa słoneczne są produkowane z materiałów półprzewodnikowych, najczęściej z krzemu. Zwykłe ogniwo 
słoneczne z krystalicznego krzemu ma nominalne napięcie ok. 0,5 wolta. Poprzez połączenie szeregowe ogniw 
słonecznych można otrzymać panel słoneczny. Istnieją panele z różną liczbą ogniw i różną sprawnością zamiany 
promieniowania słonecznego w napięcie elektryczne.  
 
Emitent w sprzedaży posiada m.in. następujące panele: 
390 w – marki ZNShine Solar, 
400 w – marki LEAPTON, ZNShine Solar, 
450 W – marki LEAPTON, ULICA Solar, 
500 W – marki LEAPTON,  
530 W – marki DAH Solar, 
 
Przykładowe panele słoneczne w ofercie Emitenta  
 

 
 

 

Źródło: Emitent 

 
Inwerter/Falownik – To urządzenie, którego zadaniem jest zmiana wartości natężenia i napięcia prądu 
elektrycznego w sposób odpowiadający wymaganiom domowej sieci elektrycznej, z możliwie najmniejszymi 
stratami mocy. Zadaniem inwertera może być również zmiana częstotliwości prądu przemiennego bądź zmiana 
prądu stałego (produkowanego przez ogniwa słoneczne) na prąd przemienny (falownik). 
Emitent w sprzedaży posiada szeroką ofertę inwerterów, których producentem jest firma GROWATT, wyróżnić 
można na przykład modele: 1000 W, 1500W, 2000W, 3000W, Mic 3000 TL-x, Mic 3300 TL-x. 
W stałej ofercie Emitenta znajdują się również inwertery KEHUA Tech, SOFAR Sola i SolaX. 
Przykładowe inwertery/falowniki w ofercie Emitenta 

   
Źródło: Emitent 
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Pompa Ciepła (powietrzna) – to urządzenie wymuszające przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do 
obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła 
i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii np. elektrycznej.  
 
Emitent w sprzedaży posiada następujące pompy ciepła, których producentem jest firma SPRSUN: 
CGK-030v2/1PH, CGK-040v2/3PH, CGK-050v2/3PH, CGK-060v2/3PH, CGK-080v2/3PH. 
 

   
 

Źródło: Emitent 

 
Struktura przychodów ze sprzedaży Emitenta w podziale na asortyment urządzeń PV 
 

Pozycja 
     Dane w PLN za okres 01.01.2021 r. - 

30.09.2021 r.  

Procentowy udział w 

strukturze przychodów  

Panele PV 10.703.516 84,32% 

Inwertery PV 975.931 7,69% 

Pompy ciepła 654.851 5,16% 

Inne usługi 359.313 2,83% 

Razem 12.693.611 100,00% 

 
Źródło: Emitent 

 
Kolejnym obszarem działań Emitenta jest development farm fotowoltaicznych (PV). Do momentu sporządzenia 
niniejszego Dokumentu Spółka nie osiągała z tego tytułu żadnych przychodów. Dotychczasowa działalność w tym 
obszarze skupiła się na wyszukiwaniu gruntów pod dzierżawę, na których w przyszłości Spółka będzie mogła 
zaprojektować i wybudować farmę PV. Spółka posiada jeden grunt własny, na którym zamierza wybudować 
farmę PV - w miejscowości Pieróg gm. Kotuń, o powierzchni 1,5 ha oraz jedną umowę dzierżawy pod budowę 
farmy PV o powierzchni 4,5ha w miejscowości Tchórzew-Plewki (umowa podpisana dnia 18 sierpnia 2020 roku). 
Z tytułu dzierżawy Emitent nie ponosi żadnych opłat do miesiąca rozpoczęcia inwestycji. Emitent planuje 
rozpocząć kolejne inwestycje. Pierwsza planowana farma będzie zlokalizowana w miejscowości Tchórzew-Plewki 
na gruncie dzierżawionym przez Emitenta. Część nakładów na inwestycję pochodzić będzie ze środków własnych 
Emitenta pozyskanych w grudniu 2020 r. z emisji akcji serii B. 
 
Ponadto Emitent planuje budowę farm PV w ramach sukcesywnie tworzonych w tym celu spółek zależnych. 
W celu zaprojektowania i uzyskania wszystkich formalno-prawnych dokumentów do wybudowania pierwszej 
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farmy w ramach spółki zależnej Emitent powołał w październiku 2020 roku spółkę SESA1 Sp z o.o., w której 
posiada 80% udziałów. Pozostałe udziału należą do Pana Pawła Demczuka – projektanta, który w ramach 
posiadanych przez siebie udziałów ma przeprowadzić cały proces projektowania farm PV. Emitent ma zasilać 
SESA1 Sp. z o.o. pożyczkami w celu finansowania opłat formalno-prawnych koniecznych do uzyskania zezwoleń 
na budowę (kaucja do zakładu energetycznego). Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Emitent udzielił 
SESA1 Sp. z o.o. dwie pożyczki w wysokości 30.000 zł każda celem opłacenia kaucji w PGE. Dnia 26.11.2020 SESA1 
Sp. z o.o. podpisała umowę dzierżawy gruntu o powierzchni 2,04ha w miejscowości Trzebucza, z której tytułu nie 
ponosi żadnych opłat do czasu rozpoczęcia inwestycji. Planowany rozwój w obszarze farm fotowoltaicznych 
został szerzej opisany w Rozdziale IV pkt 6.3 niniejszego Dokumentu. 
 
Emitent zwraca uwagę na występowanie sezonowości przychodów osiąganych przez Emitenta. Poniżej 
przedstawione są przychody w 2020 roku z podziałem na miesiące:  
 
Przychody Spółki w 2020 r. 

Okres % udział w sumie przychodów 

Styczeń 0,00% 

Luty 0,00% 

Marzec 1,74% 

Kwiecień 5,12% 

Maj 1,40% 

Czerwiec 11,94% 

Lipiec 8,91% 

Sierpień 9,44% 

Wrzesień 10,69% 

Październik 23,33% 

Listopad 13,43% 

Grudzień 14,00% 

 
*Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej w tym okresie, oraz wprowadzała oprogramowanie 
wspomagające księgowość (w pełni funkcjonalne od maja 2020 r). 

Źródło: Emitent 

 
Zarząd Spółki uwzględnia tę zależność w zarządzaniu płynnością. 
 
Przychody Spółki w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. 

Okres Udział w przychodach 

Styczeń 2,57% 

Luty 3,72% 

Marzec 13,70% 

Kwiecień 12,55% 

Maj 15,20% 

Czerwiec 13,92% 

Lipiec 10,25% 

Sierpień 12,45% 

Wrzesień 15,64% 
Źródło: Emitent 

 
Emitent importuje, od firm z Holandii, Japonii i Chin, lub zakupuje od pośredników w Polsce, różne urządzenia 
OZE takie jak np. panele słoneczne, inwertery, falowniki, pompy ciepła i odsprzedaje je do firm, które zajmują się 
montażem instalacji PV. Marża na panelach słonecznych oscyluje w przedziale 8% (duży hurt) do 25% (detal), a 
planowana Marża Netto nakładana na produkty przeznaczone na rynek Węgierski ma wynosić 15% wartości 
netto. Duży hurt oznacza transakcje kontenerowe - dostawa i realizacja zamówienia do klienta przebiega 
bezpośrednio z magazynu producenta w Europie (Rotterdam). Detal oznacza transakcje realizowane z magazynu 
Emitenta w Polsce, odbiorcami są głownie firmy zajmujące się montażem systemów PV.  Wszystkie sprowadzane 
urządzenia objęte są gwarancją producenta, w zależności od rodzaju urządzenia do 15 lat (gwarancja na moc w 
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przypadku paneli wynosi 25 lat) oraz serwisem pogwarancyjnym. Serwis gwarancyjny realizowany jest przez 
Emitenta i polega na wymianie paneli PV. Awaryjność paneli jest bardzo niska (śladowa). 
 
Z wszystkich importowanych do tej pory paneli wymianie podlegało kilka sztuk paneli. Emitent wynajmuje 
w miejscowości Macierzysz na terenie S8 Business Park magazyn o powierzchni 400 m2., w którym 
przechowywane są urządzenia przeznaczone do bezpośredniej sprzedaży dla firm montażowych. Umowa najmu 
została zawarta 30 listopada 2020 r. na czas nieoznaczony z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia.  
 
Firma działa w oparciu o zamówienia od wykonawców instalacji PV. Zamówienia zbierane są w cyklu 
tygodniowym, dostępność towaru monitorowana jest na bieżąco we własnym magazynie jak i w magazynach 
producentów w Rotterdamie oraz pośredników w Polsce. W przypadku braku towaru we własnym magazynie, 
w magazynie producentów w Rotterdamie lub u polskich pośredników, dokonywane jest zamówienie 
bezpośrednio w fabryce producenta. Sunday Energy ma podgląd pod cykle produkcji i może dokonywać w ten 
sposób zamówień z odpowiednim wyprzedzeniem. Termin od zamówienia w fabryce poprzez produkcję do 
dostarczenia towaru do magazynu w Polsce lub bezpośrednio do zamawiającego wynosi od 8 do 10 tygodni. 
Zamówienia takie równoznaczne są z dokonaniem zaliczki w wysokości przez Emitenta na rzecz producenta 
w wysokości 20% wartości paneli słonecznych i 30% wartości inwerterów. Pozostała część płatna jest 
z momentem odbioru kontenerów z oprzyrządzeniem z portu. Model rozliczenia z klientem zależy od trybu 
realizacji zamówienia. Dla transakcji detalicznej 100% wartości towaru jest opłacane w dniu odbioru towaru przez 
klienta z magazynu Emitenta. W przypadku dużych zamówień hurtowych klient uiszcza wstępną zaliczę 
w wysokości 10% zamówienia w dniu jego złożenia i pozostałe 90% w dniu odbioru przez niego towaru. 
 
Składane przez Emitenta zamówienia u dostawców są realizowane na bieżąco. Sunday Energy S.A. nie posiada 
podpisanych umów z dostawcami, które regulowałyby warunki współpracy albo nakładały ograniczenia na którąś 
ze stron. Ceny zamówień są ustalane każdorazowo w formie negocjacji, oddzielnie dla każdego zamówienia. 
Emitent rozlicza się z dostawcami w walucie EUR lub USD. W ramach zamówienia producenci odpowiadają za 
produkcję i organizację transportu towarów (EXW) lub wyłącznie za produkcję i dostarczenie na statek (FOB). 
 

Główni dostawcy urządzeń PV: 
Leapton Energy Co. Ltd. - Marka Leapton Solar - z siedzibą w Tosei Bldg. 6F, 1-2-1  Aioi-cho, Chuo-ku Kobe-shi, 
Hyogo, 650-0027 Japonia, www.leaptonenergy.jp. Sunday Energy jest certyfikowanym importerem modułów 
japońskiej firmy Leapton Solar, zaliczających się do prestiżowego grona producentów modułów Tier-1 firmy 
Bloomberg New Energy Finance. Leapton Solar powstał w 2012 roku w japońskim mieście Kobe. Trzy lata później 
wskazana firma uruchomiła fabrykę ogniw i modułów fotowoltaicznych w chińskiej prowincji Jiangsu o rocznej 
zdolności produkcyjnej odpowiednio 200 MW i 300 MW.  
 
Panele fotowoltaiczne Leapton Solar są odporne na mgły solne, opary amoniaku, tarcie piasku i gradu. Osiągają 
wytrzymałość na wiatr 2400 Pa oraz obciążenie śniegiem 5400 Pa. Panele marki Leapton Solar posiadają istotne 
przewagi konkurencyjne do których zaliczyć można: 
- podwyższoną sprawnością w warunkach niskiego nasłonecznienia, 
- ulepszony przepływ prądu umożliwiający zmniejszenie strat z powodu nagrzanych ogniw, 
- wyższa mocą wyjściowa. 
 
Dzięki silnemu wsparciu technicznemu i naukowemu, zarządzaniu produkcją i ścisłej kontroli jakości, wszystkie 
panele fotowoltaiczne Leapton Solar osiągają wiodący w branży poziom i zostały zatwierdzone przez instytucje 
certyfikujące jakość tj.: TUV, PID, Chemitox, JET, SGS, CQC, GAMCORP, mają także liczne międzynarodowe 
certyfikaty. W zależności od modelu, systemy PV produkowane przez Leapton Solar mają 15 lub 25 lat gwarancji. 
LEAPTON Energy jest największy japońskim producentem paneli fotowoltaicznych. 
 
Foreintrade Sp z o.o., ul. Grochowska 341 lok 174 Warszawa 03-822, która sprzedaje następujące marki:  
 
KEHUA Tech - (producent: Kehua Hengsheng Co., Ltd, z siedzibą nr 457, Malong Road, Torch High-Tech Industrial 
Zone, Xiamen Fujian, Chiny, www.kehua.com). Firma ta jest wiodącym dostawcą rozwiązań energetycznych w 
Chinach kontynentalnych. Została założona w 1988 roku, co sprawia, że 32 lata specjalizuje się w rynku energii. 
Produkty KEUHA zostały zainstalowane w 104 krajach i regionach oraz odpowiadają certyfikatom CE, SAA, TUV i 
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innym na życzenie różnych rynków. W ofercie Sunday Energy są falowniki spełniające potrzeby zarówno 
mikroinstalacji, jak i farm fotowoltaicznych.  
 
Do tej pory Kehua jest właścicielem 40 filii, 5 baz produkcyjnych, 3 centrów badawczo-rozwojowych, 1 centrum 
testowego EMC (ang.: ElectroMagnetic Compatibility – zdolność danego urządzenia elektrycznego lub 
elektronicznego do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym) i programu danych 
testowych. Posiadając ponad 50 biur na rynku krajowym i zatrudniając łącznie ponad 3000 pracowników, KEUHA 
ma zespół badawczo-rozwojowy złożony z ponad 900 inżynierów, zaangażowanych w ponad 60 standardów 
krajowych i przemysłowych, a także uzyskała autoryzację 610 patentów krajowych i praw autorskich do 
oprogramowania oraz innych praw intelektualnych prawa własności. Produkty firmy KEHUA Tech zostały 
wyróżnione z uwagi na szybką i stabilną pracę oraz szybką reakcję układów zabezpieczeń. Układy zabezpieczeń 
typu 2 zintegrowane z falownikiem wyróżniają produkty KEHUA wśród konkurencji.  
 
SPRSUN – (Guangzhou Sprsun New Energy Technology Development CO., LTD. Z siedzibą nr 15 Tangxi Road, 
Yinsha Industrial Park, Xintang, Zengcheng District, Guangzhou,511338, w Chinach). Spółka założona w 1999 roku 
jest profesjonalnym producentem pomp ciepła z ponad 20 letnim doświadczeniem. Spółka została założona w 
celu zaspokojenia specjalnych potrzeb klientów w zakresie oszczędzania energii przy użyciu zaawansowanej 
technologii sprowadzonej z Niemiec. Działalność firmy realizowana jest zgodnie z normami Międzynarodowej 
Organizacji Normalizacyjnej, w zakresie zarządzania środowiskowego: ISO 14001 i ISO 9001. 
Przez lata działalności, produkowane przez spółkę pompy ciepła oparte na wiodącej technologii i profesjonalnej 
obsłudze zapewniły jej reputację, pozwalającą na rozszerzenie działalności na rynki międzynarodowe. SPRSUN 
prowadzi działalność w ponad 60 krajach, posiada ponad 300 partnerów, a miesięczna produkcja pomp cieplnych 
przekracza 1000 sztuk.  
Rozwinięte centrum badawczo-rozwojowe pozwoliło spółce na wzbogacenie zakresu oferowanych produktów 
o między innymi: basenowe pompy ciepła, gruntowe pompy ciepła, wysokotemperaturowe pompy ciepła, a także 
pompy ciepła oparte na technologii EVI (enhanced vapor injection – ulepszony wtrysk pary). 
 
ULICA Solar – Spółka założona w sierpniu 2005 roku, przez grupę Shanshan, Ningbo Ulica Solar Co., Ltd. Jest 
wiodącym producentem w zakresie ogniw i modułów słonecznych w Chinach. Firma oferuje również usługę 
integracji systemów słonecznych. Działalność spółki Ulica Solar skupia się na efektywności zarówno ogniw, jak 
i modułów słonecznych, a jej celem nadrzędnym jest stanie się wiodącą firmą w zakresie energii słonecznej, która 
będzie miała pozytywny wpływ zarówno na ochronę środowiska, jak i oszczędzanie energii. 
Produkt obejmuje szeroką gamę paneli mono- i polikrystalicznych, od 5BB do 12BB i Half-Cut 9BB, od srebrnych 
ramek do całkowicie czarnych oraz paneli bifacjalnych z podwójnym szkłem, odpowiednich do zastosowań on-
grid (instalacja podłączona do sieci) i off-grid (instalacja niepodłączona do sieci). 
 
Spółka posiada liczne globalne certyfikaty, między innymi: CE, UL, IEC 61215 & IEC 61730/TÜV, JET, KS, Inmetro, 
MCS, CEC, CQC. Oprócz działalności produkcyjnej, Ulica Solar specjalizuje się również w inwestycjach 
w przemysłowe dachowe projekty solarne w Chinach.  
 
ZNShine Solar - Firma ZnShine powstała w roku 1988 pod nazwą Brightmax. Jednak w 2007 wydzieliła się jej 
część i powstała firma znana po dzień dzisiejszy jako ZNShine. Spółka producentem paneli fotowoltaicznych 
P-type(PERC). Obecnie jej główna siedziba to miasto we wschodnich Chinach – Changzhou. Tam także 
w dalszym ciągu odbywa się większość produkcji. Firma posiada też fabrykę i oddział w Polsce. W Polskiej 
dystrybucji sprzedawane są moduły słoneczne szkło-szkło w technologii bifacjalnej. ZnShine niezmiennie od wielu 
lat znajduje się w rankingu Bloomberg TIER 1. 
 
Wśród zalet modułów fotowoltaicznych ZnShine można wymienić między innymi:  

• 12/15 lat gwarancji na produkt,  

• 30 lat gwarancji na uzysk,  

• mniejsza degradacja PID i LID,  

• lepsze chłodzenie, 

• zwiększona odporność na gradobicie,  

• samooczyszczenie (powłoka grafenowa) 
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Spółka ZnShine stosuje takie rozwiązania technologiczne, jak technologie PERC, technologie Half – Cut, BusBary, 
moduły dwustronne, a także konstrukcje modułów Glass Glass / Double Glass (szkło – szkło / podwójne szkło). 
Moduły fotowoltaiczne ZnShine, są dostosowane do wszystkich dostępnych systemów montażowych 
(Energy5, Corab, Soltrack, RollForm, Akcome). W związku z czym ich montaż jest szybki i efektowny. 
Na dzień dzisiejszy Emitent jest przedstawicielem (umowa dystrybucyjna) ZShine Solar i pozycjonuje produkty 
tego dostawcy jako produkty klasy premium plus..  
 
An huti Daheng Energy Technology Ca. Ltd. - Marka DAH Solar - z siedzibą w Gongtou Xinglu Industrial Park, 
Hefei City, prowincja Anhui, Chiny, www.dahsola rpv.com. Sunday Energy jest autoryzowanym przedstawicielem 
na terytorium Polski międzynarodowego przedsiębiorstwa Anhui Daheng Energy Technology Co., Ltd. (DAH 
Solar) posiadającego sieć sprzedaży w ponad 50 krajach i będącego cenionym producentem wysokiej jakości 
ogniw słonecznych. Producent istnieje na rynku od 2009 roku i nieustannie się rozwija, inwestuje w badania i 
rozwój produktów. Obecnie uzyskał już ponad 30 patentów. Posiada zaawansowane technologie produkcyjne i 
system kontroli jakości na świecie, aby zapewnić odpowiedni poziom wytwarzanych produktów. Panele DAH 
Solar zostały zatwierdzone przez międzynarodową certyfikację TUV, CE, CEC, INMETRO, FIDE oraz certyfikaty 
krajowe, takie jak CQC, Leader, ISO9001, ISO14001 czy OHSAS18001. 
 
JUST SOLAR Co. Ltd. - Marka JUST SOLAR - 1B288, nr 280 Xinbang Road, Minhang District, Szanghaj 
www.justsolar.com, Chiny to założona w 2010 roku firma, zajmuje się kwestią zielonej energii, integruje badania 
i rozwój, produkcję, sprzedaż i projektowanie systemów wytwarzania energii. Zdolności produkcyjne firmy 
sięgają obecnie 1,2 GW rocznie wyprodukowanych paneli PV.  
 
Emitent nie posiada żadnych stałych umów o współpracy z dostawcami urządzeń PV, regulujących wzajemną 
współpracę, każde z zamówień realizowane jest osobno.  
 
Emitent posiada certyfikaty: 

1. An huti Daheng Energy Technology Ca. Ltd. - Marka DAH Solar, 
2. Leapton Energy Co. Ltd. - Marka Leapton Solar, 
3. SPRSUN 
4. KEHUA Tech 
5. ULICA Solar 

 
Powyższe certyfikaty upoważniają Emitenta do handlu urządzeniami tych firm jako agent/autoryzowany 
sprzedawca. Certyfikaty te wskazują również, że pełną gwarancję (produktową i technologiczną) na dostarczane 
urządzenia zapewnia producent za pośrednictwem Sunday Energy SA. Posiadanie w/w certyfikatów 
uwiarygadnia firmę Emitenta przed instalatorami systemów PV oraz klientami końcowymi. 
 
Najwięksi dostawcy Sunday Energy SA w okresie od 01.01.2021 - 30.09.2021 r. 
 

Lp. Kontrahent 
Wartość importu (PLN)  
okresie od 01.01.2021 - 
30.09.2021 r. 

Udział procentowy w 
ogólnej wartości 
importowanych dóbr 

1. LEAPTON ENEGRY 5.048.494 47,39% 

2. GUANGZHOU 1.535.514 14,41% 

3. NINGBO 1.020.379 9,58% 

4. ANHUI DAHENG 1.043.778 9,80% 

5. Pozostali 2.004.910 18,82% 

 Suma: 10.653.085 100,00% 
Źródło: Emitent 

6.2 Schemat organizacyjny 
 
Struktura organizacyjna Spółki jest płaska. Zespół podzielony jest na obszary, w ramach których prowadzone są 
prace (dział handlowy, techniczny). Nadzór nad obszarami sprawuje bezpośrednio Zarząd. 
 

https://www.dahsolarpv.com/
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Łącznie, na dzień sporządzenia Dokumentu, na rzecz Emitenta pracuje 10 osób. 
 
Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego Emitent zatrudnia na umowę o pracę 3 osoby.  
Z 7 osobami współpracuje na zasadach B2B. Emitent planuje zwiększyć bezpośrednie zatrudnienie  
o 2 osoby zatrudniając: 1 osobę w obszarze pomp ciepła/ farm PV, 1 osobę w dziale handel i obsługa klienta. 
Powstaną także dwa nowe działy: obrotu wtórnego (1 osoba) i obsługi platformy IT (1 osoba). Obecnie trwa 
proces rekrutacji. 
 
Struktura zatrudnienia w Spółce Emitenta 

Dział Liczba osób Forma prawna zatrudnienia 
Zarząd 2 B2B 
Biuro Zarządu 1 Umowa o pracę 
Obszar rozwoju biznesu i zakupów 1 B2B 
Obszar farm PV 1 B2B 
Handel i obsługa klienta 4 2 Umowa o pracę / 2 B2B 
Transport i Magazyn 1 B2B 

 
Źródło: Emitent 

6.3 Strategia rozwoju i cele emisyjne 
 
Strategia rozwoju Emitenta zakłada wzrost organiczny w zgodzie z trendami rynkowymi obecnymi na rynku 
instalacji fotowoltaicznych, realizowany zarówno dzięki ekspansji na nowe rynki, jak również zwiększaniu liczby 
oferowanych produktów. Obecna strategia Emitenta zakłada, że oczekiwany wzrost wyników Spółki powinien 
nastąpić, dzięki realizacji następujących celów strategicznych: 

• rozszerzenie oferty handlowej o panele o mocy powyżej 400w oraz panele klasy premium, 

• dewelopment farm fotowoltaicznych, w tym inwestycje w spółki dedykowane do projektowania oraz 
budowy farm PV. Strategią firmy jest obejmowanie w takich spółkach większościowych udziałów 
i przygotowywanie nowych projektów budowy farm, 

• uruchomienie nowej linii biznesowej – usługa demontażu, magazynowania oraz handlu używanymi 
komponentami OZE, 

• dalsza ekspansja zagraniczna. 
 
Realizacja powyższych celów strategicznych dokonywana będzie między innymi poprzez: 
Rozszerzenie oferty handlowej i budowa pomostu między instalatorami PV, a klientami detalicznym poprzez 
oferowanie na rynku usług wsparcia relacji B2C, które będą wynikiem wprowadzania do oferty handlowej :   

o paneli fotowoltaicznych o mocy powyżej 400W, 
o nowe pompy ciepła (w tym pompy basenowe), 
o magazyny energii, 
o rozwój platformy informatycznej (www.sundaymarket.pl), która pozwoli na: 

− budowę bazy danych polskich instalatorów PV (wizytówki firm), 

− tworzenie rankingów i opinii nt. ww. firm instalacyjnych, 

− promowanie instalatorów współpracujących z Sunday Energy, 

− porównywanie ofert (zróżnicowanie cen na rynku dyktowane przez największe firmy; tylko 1 z 
10 zainteresowanych klientów podejmuje decyzje bez porównywania ofert), 

− budowę funkcjonalności automatyzujących proces wyboru dostawcy instalacji dla osób 
prywatnych, 

o budowa zespołu handlowców wyspecjalizowanego w B2B oraz PPA (ang.: Power Purchase 
Agreements – umowa zakupu energii elektrycznej bezpośrednio u producentów, ze źródeł 
odnawialnych), 

o budowa funkcjonalności dodawania ogłoszęń na nowe i używane komponenty OZE – outlet 
OZE 

o monitoring trendów i udział w rozwoju rynku magazynowania energii. 
 

Celem realizacji powyższego Emitent zamierza rozwijać własne autorskie rozwiązania IT. 

http://www.sundaymarket.pl/
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Projektowanie i budowa farm fotowoltaicznych  
 
Emitent w ramach rozwoju prowadzonej działalności rozpoczął inwestowanie w budowę farm fotowoltaicznych. 
Farmy mogą być instalowane w dwóch trybach:  
1. budowa farmy przez Sunday Energy S.A. na podstawie zakupionego przez Sunday Energy S.A. projektu wraz 
     z dokumentacją, 
2. budowa farmy w ramach działalności celowej spółki zależnej na bazie własnego projektu, opracowanego przez 
SESA1 Sp. z o.o.    
 
Z obecnie prowadzonych inwestycji obie są w trakcie procesowania dokumentów i kompletowania wymogów 
formalnych: 
- w miejscowości Pieróg gm. Kotuń, na gruncie będącym własnością Emitenta, o powierzchni 1,5 ha, moc 
zainstalowana farmy ma wynosić 0,9 MW; 
- w miejscowości Tchórzew-Plewki gm. Zbuczyn, na gruncie dzierżawionym, o powierzchni 4,5 ha, moc 
zainstalowana farmy ma wynosić 3 MW, koszty dzierżawy będą naliczane od miesiąca rozpoczęcia inwestycji, 
w kwocie 8,5 tys. PLN za 1 ha. 
 
Inwestycje mają zostać sfinansowane ze środków własnych Emitenta oraz z kapitału dłużnego, pochodzącego 
z kredytu lub emisji obligacji, lub pożyczek. Wkład własny na inwestycje będą stanowić środki własne Emitenta 
wypracowane w ramach bieżącej działalności. 
 
Harmonogram realizowanej budowy farmy fotowoltaicznej w miejscowości Pieróg 
 

Lp. Data  Opis Nakład w PLN Źródło finasowania 

1 IQ21 warunki zabudowy 
 
10 000,00  

środki własne 

2 IIQ21 uzyskanie pozwolenia na budowę 

3 IIQ21 zgoda na przyłącze 

4 IVQ21/IQ22 pozwolenie na budowę  

5 
Do końca 
2022 

budowa i uruchomienie farmy (wraz 
z projektem) 

2 000 000,00zł 
 

środki własne (20%) / 
finasowanie zewnętrzne 
(80%) 

Suma kapitałów 
410 000,00 PLN - środki własne 
1 600 000,00 PLN – finansowanie zewnętrzne 

Źródło: Emitent 
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   Harmonogram realizowanej budowy farmy fotowoltaicznej w miejscowości Tchórzew-Plewki 
 

Lp. Data  Opis Nakład w PLN Źródło finasowania 

1 IQ21 pozyskanie opinii środowiskowej 

 
30 000,00  

środki własne 

2 IQ21 warunki zabudowy 

3 IIIQ21 zgoda na przyłącze 

4 IVQ21 
projekt i uzyskanie pozwolenia na 
budowę 

5 IVQ21/IQ22 pozwolenie na budowę  

6 
Do końca 
2022 

budowa i uruchomienie farmy (wraz 
z projektem) 

7 350 000,00zł 
 

środki własne (20%) / 
finasowanie zewnętrzne 
(80%) 

Suma kapitałów 
1 500 000,00 PLN - środki własne 
5 880 000,00 PLN – finansowanie zewnętrzne 

Źródło: Emitent 

 
Oprócz prowadzonych dwóch projektów budowy farm fotowoltaicznych Emitent planuje rozpocząć kolejne 
inwestycje. Kolejna planowana farma ma umożliwiać produkowanie energii o mocy o wartości do 1 MW. Będzie 
ona zlokalizowana również w miejscowości Tchórzew Plewki. Część nakładów na inwestycję jest finansowana jest 
ze środków własnych Emitenta, pozyskanych w z emisji akcji serii B. Ze środków uzyskanych z emisji akcji serii B 
Emitent przeznaczył już kwotę 0,3 mln PLN na zakup gotowego projektu. 
 
Harmonogram budowy farmy fotowoltaicznej dla planowanego projektu 
 

Lp. Data  Opis Nakład Źródło finasowania 

1 IQ22 zakup projektu o mocy 1 MW 300 00 zł  
środki z emisji akcji serii B 0,3 mln 
PLN 

2 IIQ22 import komponentów - paneli i falowników  1 000 000 zł  
środki z emisji akcji serii B 0,6 mln 
PLN / 1,5 mln PLN kredyt bankowy 

3 IIQ22 zakup pozostałych komponentów  900 000 zł  

4 IIIQ22 budowa farmy 200 000 zł  

5 IVQ22 uruchomienie farmy   -   

Suma nakładów 
900 000,00 PLN - środki z emisji akcji serii B 
1 500 00,00 PLN - środki z kredytu bankowego 

Źródło: Emitent 
 

Emitent planuje posiadać bezpośrednio w swoim portfelu farmy o całkowitej mocy zainstalowanej min. 10 MW. 
Cel ten ma zostać zrealizowany do końca 2024 roku. 
 
W dalszym trybie prac nad rozwojem farm fotowoltaicznych Emitent zamierza realizować ich budowy w ramach 
spółek zależnych. W październiku 2020 r. utworzono spółkę zależną SESA 1 Sp. z o.o., która będzie 
odpowiedzialna za przygotowywanie całościowej dokumentacji i projektów kolejnych farm. Każda kolejna farma 
wydewelopowana może być w ramach osobnej spółki celowej. Zakłada się budowę farm PV o łącznej, docelowej 
mocy 100 MW. Farmy te docelowo mają powstać do końca 2025 roku. SESA1 Sp. z o.o. posiada umowę dzierżawy 
jednego gruntu zlokalizowanego w miejscowości Trzebucza gmina Gębków, o powierzchni 2,04ha, na którym 
planuje wybudować farmę o mocy 1,5 MW. Na proces projektowy tej farmy oraz kolejnych zagospodarowano z 
wpływów z emisji akcji serii B środki w kwocie 0,1 mln PLN. Pozostała część nakładów będzie finansowana ze 
środków bieżących Emitenta (udzielanych w formie pożyczek) i z kapitału dłużnego, pochodzącego z kredytu lub 
coemisji obligacji, lub pożyczek. Nie wyklucza się też skorzystania z wkładu dodatkowych partnerów, którzy będą 
zainteresowani zainwestowaniem w SESA 1 Sp. z o.o. lub kolejne spółki celowe, realizujące projekty farm.  
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Emitent posiada 80% udziałów w SESA 1 Sp. z o.o., a pozostałe 20% posiada Pan Paweł Demczuk - 
menager/projektant, osoba odpowiedzialna za proces projektowania i uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń na 
budowę farmy. 
 
Harmonogram budowy farmy fotowoltaicznej przez SESA 1 
 

Lp. Data  Opis Nakład Źródło finasowania 

1 IQ21 pozyskanie opinii środowiskowej   

2 IQ21 warunki zabudowy 1 000 zł środki z emisji akcji serii B 
Sunday Energy S.A. 
(4 tys. PLN) 3 IVQ21 

projekt uzyskania pozwolenia na 
budowę 

3 000 zł 

4 
Do 
końca 
2022 

Budowa i uruchomienie farmy (wraz z 
projektem) 

2 100 000 zł 
 

Środki własne (20%) - w tym z 
emisji akcji – Sunday Energy 
S.A. / finasowanie zewnętrzne 
(80%) 

Suma nakładów 
100 000,00 PLN - środki z emisji akcji serii B 
320 800,00 PLN - środki własne 
1 683 200,00 PLN – finansowanie zewnętrzne 

Źródło: Emitent 

 
Koszt przygotowania dokumentacji siłami własnymi, pozwoli na przygotowanie projektów o maksymalnej mocy 
produktowej 100 MW. W ramach budżetu dla tego celu planowana jest maksymalizacja liczby wydzierżawionych 
gruntów i uzyskanych pozwoleń na wybudowanie farm PV. Docelowo, w przypadku zrealizowania projektów z 
sukcesem, Emitent planuje budować farmy na bazie wyłącznie własnych projektów 
w ramach działalności spółek zależnych. Jest to tryb dłuższy, ale też tańszy niż w przypadku zakupu gotowego 
zewnętrznego projektu, dzięki czemu Spółka będzie osiągała większy zysk (przez większą marżowość projektów). 
 
W ramach spółki SESA1 sp. z o.o. (lub też innych spółek zależnych) Emitent planuje, docelowo stworzyć portfel 
farm o łącznej mocy zainstalowanej 100 MW. Rozpoczęcie prac nad kompletowaniem dokumentacji dla farm ma 
nastąpić do końca 2021 roku, a finalizacji wszystkich inwestycji w farmy fotowoltaiczne ma być przeprowadzona 
do końca 2025 roku. Jednocześnie Emitent zaznacza, iż długość trwania realizacji projektów w istotnej części 
zależy od funkcjonowania urzędów i tempa wydawania zgód na rozpoczęcie budowy. 
 
Usługi kompleksowego zarządzania komponentami PV w ramach rynku wtórnego (remarketing komponentów 
PV - rePV), na który będą składały się poniższe działania. 
- demontaż instalacji, transport, 
- testy produktywności paneli, 
- magazynowanie i konfekcjonowanie, serwisowanie, 
- marketing i sprzedaż poprzez specjalistyczną platformę www, którą Emitent zamierza stworzyć, 
 
Emitent zakłada, że usługa rePV kierowana będzie do instytucji finansowych (leasingi, banki), syndyków masy 
upadłości, komorników sądowych, poborców podatkowych, osób fizycznych oraz przedsiębiorców. 
 
Ekspansja zagraniczna 
 
Emitent rozważa ekspansję sprzedaży towarów na rynki zagraniczne – w tym przede wszystkim rynki Europy 
Środkowo-Wschodniej. Pierwszym krajem, w którym Emitent rozpoczął swoją działalność są Węgry, gdzie 
Emitent sprzedaję towar do jednego klienta, który nabywa go na własny rachunek i prowadzi jego dalszą 
odsprzedaż z marżą (Concept Market) Zadaniem Emitenta jest zakup towaru u producentów z Chin i Japonii oraz 
jego składowanie na terenie Węgier. 
 
W celu realizacji przyjętej strategii rozwoju Emitent w drodze emisji akcji serii B pozyskał kwotę netto 4.000.000 
PLN.   
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Opis celów emisyjnych akcji serii B oraz stopień ich realizacji przedstawiono w tabeli poniżej.  
 
Zarząd Emitenta zaznacza również, że wyżej opisane cele emisyjne mogą ulec zmianie w zakresie kwot i terminów 
ich realizacji, w przypadku, jeżeli Emitent uzna, że realizacja innych celów przyczyni się w lepszy sposób do 
rozwoju Spółki. 
 

Lp. Cel emisyjny 
Przewidywane 

nakłady 

Planowany 
termin 

realizacji 

Zakres 
realizacji 

celu 
emisyjnego 

Wykorzystanie 
środków 

finansowych 

1. 

Rozszerzenie oferty 
handlowej m.in o panele o 
mocy od 400W do 590W, 
pompy ciepła, magazyny 

energii. 

2 000 000 PLN 
IVQ 2020/ IQ 

2021 
100% 

2 000 000 PLN 
(100%) 

2. 

Ekspansja zagraniczna - 
Węgry (organizacja 
przedstawicielstwa, 

szkolenia, zakup towarów 
handlowych) 

300 000 PLN IQ 2021 100% 
300 000 PLN 

(100%) 

3. 

Budowanie portfela farm: 
zakup projektu, wkład 

własny do budowy farmy o 
mocy do 1 MW oraz rozwój 
działalności Spółki SESA1. 

1 000 000 PLN IIIQ 2022 20% 
100 000 PLN 

(10%) 

4. 

Organizacja usługi 
demontażu, magazynowania 

oraz handlu używanymi 
komponentami OZE w tym 

zakup urządzenia do 
testowania paneli, 

przygotowanie infrastruktury 
pod usługę 

500 000 PLN IIIQ 2022 50% 
50 000 PLN 

(10%) 

5. 
Budowa autorskiego 

systemu informatycznego 
100 000 PLN IVQ 2022 25% 

25 000 PLN 
(25%) 

6. 
Marketing i usługi 

wspierające 
100 000 PLN IQ 2021 100% 

100 000 PLN 
(100%) 

 Suma 4 000 000 PLN   
2 575 000 PLN 

(64,38%) 
Źródło: Emitent 

 

Emitent wskazuję, że środki pieniężne na rachunku Spółki na dzień 30 września 2021 r. wynosiły 471.097,76 zł. Z 
uwagi na charakter prowadzonej działalności do czasu ponoszenia nakładów na realizacje celów emisyjnych 
związanych z budową farm fotowoltaicznych Emitent zdecydował się zaangażować pozyskane środki w towary, 
tzn. celem nabycia i zbycia komponentów PV – zwiększając kapitał obrotowy. Zarząd Spółki uznał, że do czasu 
wydatków na budowę farm (które następują etapami) zaangażowanie kapitału w bieżącą działalność operacyjną 
(polegającą na handlu komponentami OZE) pozwoli na poprawę wyników finansowych przy jednoczesnym 
zachowaniu dostępu do środków. Emitent wskazuję, że jest w stanie upłynnić zapasy (około 3,4 mln. zł) oraz 
odzyskać należności krótkoterminowe (około 2,6 mln. zł) do czasu realizacji inwestycji. 

1) Rozszerzenie oferty handlowej m.in o panele o mocy od 400W do 590W oraz pompy ciepła. 

Środki z emisji zostały przeznaczone na zwiększenie oferty handlowej zarówno ilościowej (większy magazyn w 
Polsce) jak i zwiększenie asortymentu o nowe – bardziej wydajne modele paneli słonecznych o mocach powyżej 
400W.  
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2) Ekspansja zagraniczna - Węgry (organizacja przedstawicielstwa, szkolenia, zakup towarów 
handlowych) 

Z pozyskanych w grudniu 2020 r. z emisji akcji serii B środków w kwocie 300 tys. PLN Spółka sfinansowała 
organizację sprzedaży komponentów OZE na rynku węgierskim oraz przeprowadziła kampanię marketingową 
i nawiązała stałą współpracę dystrybucyjną z lokalną firmą – Concept Market.  

 

3) Budowanie portfela farm: zakup projektu, wkład własny do budowy farmy o mocy do 1 MW oraz 
rozwój działalności Spółki SESA1. 

Spółka, w ramach pozyskanych środków z emisji akcji serii B rozszerza prowadzoną działalność o budowę farm 

fotowoltaicznych w miejscowości Tchórzew-Plewki oraz w miejscowości Trzebucza. 

Ponadto na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowe Emitent utworzył jedną spółkę zależną, 

dedykowaną do projektowania farm fotowoltaicznych – SESA1 Sp. z o.o. 

Celem utworzenia spółki SESA1 jest przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej do 

wybudowania farm PV o łącznej, docelowej mocy 100 MW na dzierżawionych gruntach, w terminie do końca 

2025 r. Obecnie Spółka SESA1 posiada m.in. umowę dzierżawy gruntu w miejscowości Trzebucza gmina Grębków 

o powierzchni 2,04ha, na którym planuje zaprojektować farmę o mocy 1,5 MW.  

 
4) Organizacja usługi demontażu, magazynowania oraz handlu używanymi komponentami OZE w tym 
zakup urządzenia do testowania paneli, przygotowanie infrastruktury pod usługę  

W ramach niniejszego Środki zostały wykorzystane na przygotowanie internetowej platformy sprzedażowej 
dedykowanej komponentom używanym. Zbudowane zostały też funkcjonalności usprawniające proces 
zgłaszania usług demontażu. Trwają dalsze prace nad rozwojem tych usług.  

5) Budowa autorskiego systemu informatycznego  

Budowa autorskiego systemu informatycznego umożliwiającego odbiorcy końcowemu porównanie ofert różnych 
instalatorów (porównywarka ofert na rynku PV). Podstawowe funkcjonalności planowanego systemu to: 

• Panel klienta: wprowadzenie przez klienta danych m.in adresowych (miejsce instalacji), dotychczasowe 
zużycie energii, wielkości planowanej inwestycji w KW, oczekiwań co do komponentów, budżetu, źródeł 
finansowania, 

• Panel Zarządzającego Procesem: otrzymanie zgłoszenia i skierowanie go do grupy instalatorów 
lokalnych zlecenia w celu określenia kosztu wykonania i deklarowanych terminów, przygotowanie ofert 
na podstawie danych od różnych firm instalujących systemy PV - współpracujących z Sunday Energy, 
przygotowanie ofert wraz z możliwościami finansowania zewnętrznego oraz wysyłek ofert do klientów 

• Panel Partnerów: instalatorzy współpracujący deklarują chęć przystąpienia do projektu i określają 
parametry m.in. cenowe,  

• Przychodem dla Emitenta byłby abonament od instalatorów i prowizja od instytucji finansowych, 

• Funkcjonalności dodawania ogłoszeń sprzedaży nowych i używanych komponentów OZE – 
funkcjonalności Outlet OZE. 

Na dzień sporządzenie Dokumentu Informacyjnego platforma informatyczna gotowa jest w ponad 50%. Emitent 
przewiduję jego ukończenie w I kwartale 2022 roku.  

6) Marketing i usługi wspierające  

W ramach niniejszego celu Emitent przeznaczył kwotę 100 tys. zł na wsparcie profesjonalnej agencji 
marketingowej/PR oraz koszty reklamy w mediach społecznościowych, pozycjonowania sklepu internetowego 
firmy w Google a także działalności na platformach sprzedażowych.  

6.4 Rynek działalności 
 
Rynek fotowoltaiki w Polsce 
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Rynek fotowoltaiki (PV) rozwija się najszybciej ze wszystkich rynków z sektora OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) 
w Polsce. Łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2019 roku wynosiła prawie 1500 
MW, a w roku 2020 r. przekroczyła 3936 MW co oznacza wzrost o 2463 MW rok do roku i przekłada się na 200% 
wzrost w rok do roku. W 2020 roku największy przyrost nowych mocy obserwowany jest w segmencie mikro-
instalacji, oznacza to dużą aktywność prosumentów indywidualnych i biznesowych. Polska w 2019 roku osiągnęła 
przyrost nowych mocy na poziomie około 0,9 GW i z udziałem przyrostu mocy wynoszącym 5,5% uplasowała się 
w pierwszej piątce państw w Unii Europejskiej. Polska w roku 2020 utrzymała tempo wzrostu mocy 
zainstalowanej i uplasowała się na czwartym miejscu w UE. Prognozy IEO wskazują także, że obroty na rynku 
fotowoltaiki wzrosną w tym roku do 9 mld zł. 
 
Inwestycje w 2020 roku były skupione wokół prosumentów indywidualnych i biznesowych, czyli w sektorze mikro 
i małych instalacji. Następnie w latach 2021-2022, wraz z kończącym się terminem realizacji projektów, które 
wygrały aukcje w latach 2018-2019, większość inwestycji skupi się w sektorze farm fotowoltaicznych. Rynek 
fotowoltaiki w 2020 roku w odnotował największy przyrost mocy zainstalowanej wśród wszystkich OZE. Oznacza 
to, że rynek ten jest obecnie głównym obszarem inwestycji w elektroenergetyce odnawialnej. W 2025 roku 
całkowita moc zainstalowana w fotowoltaice może osiągnąć 7,8 GW, co oznacza, że już w 2025 roku moc źródeł 
PV przekroczy zakładane, w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) zapotrzebowanie na moc dla 2030 
roku. 
 
Obserwowany i prognozowany wzrost rynku jest szczególnie wyraźny w sektorze prosumentów oraz 
deweloperów farm. Tworzony jest tym samym rynek dla firm instalacyjnych oraz polskich producentów i 
dostawców urządzeń, których rozwój zapewnia nowe miejsca pracy i generuje wartość dodaną dla polskiej 
gospodarki. 
 
Mikroinstalacje prosumenckie  
W 2020 roku zainstalowano 500 MW mocy w mikro-instalacjach. Na koniec 2020 roku mikroinstalacje stanowiły 
ponad 77% całkowitej mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Polska fotowoltaika, w przeciwieństwie do wielu 
krajów europejskich, ma obecnie bardzo prosumencki, rozproszony charakter. Wynika to głównie z 
zainteresowania obywateli produkcją energii we własnym zakresie, dostępnych programów wsparcia oraz 
przyjaznych regulacji prawnych m.in. ulg podatkowych dla użytkowników mikro-instalacji PV. Funkcjonujący od 
lipca 2019 roku program „Mój Prąd” oraz wieloletnie wsparcie unijne w ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych są filarem trwałego rozwoju sektora prosumenckiego.  Program “Mój prąd” został pod koniec 2020 
roku powiększony o dodatkowe 100 mln. Co pozwoli dofinansować dodatkowe 20 000 instalacji prosumenckich. 
Wg. Zapewnień rządu RP program będzie kontynuowany w kolejnych latach. 
 
Farmy fotowoltaiczne  
Obecnie głównym motorem napędowym rynku farm fotowoltaicznych, szczególnie tych o mocy około 1 MW, są 
nadal aukcje na energię z OZE. We wszystkich dotychczas przeprowadzonych aukcjach wygrały projekty o łącznej 
mocy prawie 2153 MW. W tegorocznej aukcji wolumen dla fotowoltaiki w tzw. „małym koszyku” (<1 MW) 
przewidziany jest na 800 MW, a w dużym (> 1 MW) na minimum 700 MW. Dotychczas (stan na 30.06.2020) do 
eksploatacji zostało oddane około 370 MW w farmach PV, co stanowi około 20% całkowitej mocy zainstalowanej 
w PV. Zwycięzcy aukcji z 2018 roku, ze względu na globalną epidemię i utrudnienia z nią związane mogą przełożyć 
realizację projektów do końca maja 2021 r. Oznacza to, że w latach 2021 i 2022 nastąpi boom inwestycyjny w 
sektorze farm PV, kiedy to projekty z trzech aukcji będą oddawane do eksploatacji. (źródło: Raport IEO za rok 
2019) 
 
Prognozy dla rynku PV  
Prognoza dla Polski IEO zakłada wzrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice w 2020 roku głównie w segmencie 
mikroinstalacji. Następnie w latach 2021-2022 zostanie oddane do eksploatacji około 2,8 GW farm PV. W latach 
2022 i 2023 udział farm PV zrówna się z udziałem mikroinstalacji w całkowitej mocy zainstalowanej. W efekcie 
rynek PV zmieni się z typowo prosumenckiego, tak jak to ma miejsce obecnie na zrównoważony pomiędzy 
farmami PV, a prosumentami. Według scenariuszy Solar Power Europe z 2019 roku, moc zainstalowana w Polsce 
w 2023 roku będzie wynosić 3,5-5 GW. IEO, biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje wsparcia w każdym sektorze i 
aktualną jego dynamikę proponuje bardziej optymistyczny scenariusz. Według prognozy IEO moc zainstalowana 
w PV w bieżącym roku osiągnie 2,5 GW, a tempo przyrostu nowych mocy utrzyma się na takim samym poziomie 
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jak w roku ubiegłym. W 2023 roku moc PV osiągnie 6,6 GW. Natomiast w 2025 roku całkowita moc zainstalowana 
może osiągnąć 7,8 GW, co oznacza to, że już w 2025 roku zainstalowana moc PV przekroczy założoną w KPEiK na 
2030 rok.  

 
 
 

 
Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej, Sierpień 2020 

 
Pozytywne prognozy bezpośrednio potwierdzają także wiodące firmy z branży PV, które brały udział w badaniu 
rynku przeprowadzonym przez IEO. Z analiz IEO wynika, że firmy nadal planują szybki rozwój, pomimo 



  Dokument Informacyjny Sunday Energy S.A. 

115 
 
 

przejściowych trudności wywołanych pandemią. Najczęściej wskazywanym kierunkiem rozwoju jest dalsze 
zwiększenie zatrudnienia - po tym jak na koniec 2019 roku zatrudnienie w branży sięgnęło 6 tys. etatów, aż 90% 
firm ponownie wyraziło chęć zwiększenia liczby miejsc pracy. 85% ankietowanych planuje dalsze zwiększenie 
zdolności wykonawczych. Połowa firm zamierza wprowadzić do oferty innowacje np. dachówki fotowoltaiczne 
lub magazyny energii. Tyle samo ankietowanych przedsiębiorstw zamierza rozszerzyć działalność firmy np. 
oferując usługi eksploatacyjne. Producenci modułów będą systematycznie zwiększać zdolności produkcyjne już 
od 2020, wprowadzając kolejno nowe technologie, a w 2022 roku planowa jest budowa fabryki ogniw 
krzemowych następnie w 2024 roku ogniw tandemowych. Pokazuje to, że mimo spowolnienia gospodarczego 
firmy z branży fotowoltaicznej przygotowują się na dalszy wzrost mocy zainstalowanej i rozwój rynku PV. Mają 
ambitne plany wybiegające poza 2020 rok, a z państwową gwarancją rozwoju rynku co najmniej do końca 2022 
roku, a więc do czasu, kiedy cala gospodarka powinna wyjść z okresu spowolnienia.  
 
Fotowoltaika walnie przyczyni się do przełomu, który rozpoczyna transformację energetyczną. Ministerstwo 
Klimatu i kilkanaście organizacji gospodarczych podpisali dnia 11 września 2020 r. list intencyjny o ustanowieniu 
partnerstwa na rzecz rozwoju branży fotowoltaicznej i zawarciu porozumienia sektorowego. Sygnatariusze listu 
zobowiązują się do podjęcia wspólnych działań mających na celu rozwój rynku fotowoltaiki w Polsce. 
Fotowoltaika jest nie tylko głównym obszarem inwestycji w energii odnawialnej, ale także w całej polskiej 
elektroenergetyce. Jako jedyna branża OZE była w stanie w latach 2019-2020 zmobilizować więcej kapitału na 
inwestycje niż cała energetyka konwencjonalna (źródło: raport IOE 2019 z czerwca 2020r.).  
 

7. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres 
objęty sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Dokumencie  
 
Dnia 13 października 2020 roku na mocy aktu notarialnego (rep. 1 nr 8493/2020) została utworzona spółka SESA1  
sp. z o.o. z siedzibą w Macierzysz, ul. Wojska Polskiego 7.  Spółka została utworzona na podstawie aktu 
notarialnego z dnia 13 października 2020r. Rep A nr 8493/2020 przed zastępca notarialnym Magdaleną Zarębą 
w Warszawie i wpisana do KRS w dniu 30 grudnia 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XIV Wydział Gospodarczy pod numerem 0000584229. Kapitał zakładowy spółki SESA1 wynosi 5 000 (pięć tysięcy) 
PLN i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN, z czego emitent jest w posiadaniu 80 udziałów o 
wartości nominalnej 4 000 (cztery tysiące) PLN obejmowanych po cenie nominalnej.  

8. Ogólny opis planowanych działań i inwestycji emitenta oraz planowany harmonogram ich realizacji po 
wprowadzeniu jego instrumentów do alternatywnego systemu obrotu – w przypadku emitenta, który nie 
osiąga regularnych przychodów z prowadzonej działalności operacyjnej; 
 
Nie dotyczy - spółka osiąga regularne przychody z działalności operacyjnej.  

9. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub 
likwidacyjnym 
 
Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie 
upadłościowe, restrukturyzacyjne ani likwidacyjne. 
 

10. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, 
jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta 
 
Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie ugodowe, 
arbitrażowe ani egzekucyjne, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 
 

11. Informację na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych 
lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 
miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub 



  Dokument Informacyjny Sunday Energy S.A. 

116 
 
 

miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową emitenta, albo 
zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań 
 
Nie wystąpiły żadne istotne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub arbitrażowe, 
włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnich 12 miesięcy lub takie, 
które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą 
mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. 
 

12. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów 
finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej 
 
Emitent ma zawarte następujące umowy pożyczki: 
Pożyczka z 18.03.2020 r. na kwotę 63 000,00 Euro; 
Pożyczka z 12.05.2020 r. na kwotę 670 000,00 zł; 
 
Pożyczki udzielone zostały przez podmiot zewnętrzny niepowiązany ze Spółka, akcjonariuszami ani osobami 
zarządzającymi. Oprocentowanie wynosi  2% w skali roku. Pożyczki mają być spłacone do 25.12.2025 przy 
oprocentowaniu 2 % w skali roku.  Celem udzielonych pożyczek było zasilenie środków obrotowych spółki. Całe 
pożyczki zostały wykorzystane na ten cel, a pozyskane środki znajdują się w obrocie. 
 

13. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności 
gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi, zamieszczonymi w dokumencie  
 
W 2020 roku Zarząd Spółki poddał badaniu biegłego rewidenta sprawozdania za lata ubiegłe. Opinia biegłego 
została wydana dnia 20 listopada 2020 r. i dotyczyła oddzielnie sprawozdań za okresy: 

• od 10 kwietnia do 31 grudnia 2015 r.;  

• od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r.; 

• od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.;  

• od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.; 

• od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. 

 

Emitent wskazuje że biegły rewident nie stwierdził żadnych zastrzeżeń co do wymienionych powyżej sprawozdań 
finansowych. Biegły poddał badaniu lata ubiegłe ze względu na fakt, że sprawozdania za lata 2015-2018 nie 
zostały wcześniej zapadane przez biegłego rewidenta. Spółka w tym czasie nie prowadziła działalności i nie 
wykonała ciążących na niej obowiązkach. 

14. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz 
innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których 
mowa w Rozdziale V 
 
Od stycznia 2021 r. Emitent rozwija współpracę handlową z CONCEPT MARKET w zakresie sprzedaży asortymentu 
produktowego na Węgrzech. Spółka Concept Market jest niezależnym podmiotem działającym na rynku 
węgierskim. Spółka kupuje od Sunday towar i sprzedaje je na swój rachunek. Podmiot nie jest w żaden sposób 
powiązany z Emitentem. 
 
Od 2021 roku Emitent rozwija development farm fotowoltaicznych (PV). Do momentu sporządzenia niniejszego 
Dokumentu Spółka nie osiągała z tego tytułu żadnych przychodów. Dotychczasowa działalność w tym obszarze 
skupiła się na wyszukiwaniu gruntów pod dzierżawę, na których w przyszłości Spółka będzie mogła zaprojektować 
i wybudować farmę PV.  
 
Obecnie Emitent prowadzi dwie inwestycje w ramach spółki matki. Obie są w trakcie procesowania dokumentów 
i kompletowania wymogów formalnych: 
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c) pierwsza, w miejscowości Pieróg gm. Kotuń, na gruncie będącym własnością Emitenta, o powierzchni 1,5 ha, 
moc zainstalowana farmy ma wynosić 0,9 MW; 

d) druga, w miejscowości Tchórzew-Plewki gm. Zbuczyn, na gruncie dzierżawionym, o powierzchni 4,5 ha, moc 
zainstalowana farmy ma wynosić 3 MW. 

 
Według szacunków Emitenta nakłady inwestycyjne na farmę fotowoltaiczną w miejscowości Pieróg gm. Kotuń, o 
przewidywanej moc zainstalowana 0,9 MW, wyniosą 2,01 mln PLN, z czego 410 tys. PLN zamierza pokryć Emitent 
ze środków własnych, a 1,6 mln PLN będzie finansowane kapitałem zewnętrznym. Emitent przewiduje, że całość 
tej inwestycji według założonego planu zostanie zrealizowana w drugim kwartale 2022 roku. 
 
Według szacunków Emitenta nakład inwestycyjny na farmę fotowoltaiczną w miejscowości Tchórzew-Plewki gm. 
Zbuczyn, o przewidywanej moc zainstalowanej 3,0 MW, wyniosą 7,38 mln PLN, z czego 1,5 mln PLN zamierza 
pokryć Emitent ze środków własnych, a 5,88 mln PLN będzie finansowane kapitałem zewnętrznym. Całość tej 
inwestycji według założonego planu zostanie zrealizowana również w drugim kwartale 2022 roku. 
 
W dniu 8 marca 2021 r. Emitent otrzymał od Sunday Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wezwanie do 
niezwłocznego zaprzestania naruszania prawa ochronnego na znak towarowy Sunday (słowny i słowno-graficzny) 
potwierdzony decyzjami Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej wydanymi w dniu 23 lutego 2021 r. W 
dniu 21 kwietnia 2021 r. Emitent działając przez pełnomocnika Kancelarię Patentową Marta Krzyśków-
Szymkowicz, skierował do Sunday Polska sp. z o.o. odpowiedź na pismo z dnia 8 marca 2021 r. 
z jednoczesnym wezwaniem do zaprzestania czynów nieuczciwej konkurencji i naruszania prawa do firmy Spółki 
Sunday Energy SA. W dniu 31 maja 2021 r. Sunday Energy złożyła sprzeciw wobec zgłoszenia Unijnego Znaku 
Wcześniejszego (postępowanie przed EUIPO otrzymało sygnaturę akt 003147840) dla znaku słowno-graficznego 
„Sunday” przez Sunday Polska. 
 
W dniu 23 grudnia 2021 r. Emitent oraz Sunday Polska zawarły ugodę do prowadzonego sporu. Na mocy zawartej 
ugody Emitent zobowiązał się wycofać sprzeciw wobec zgłoszenia do EUIPO rejestracji ochrony znaku słowno-
graficznego przez Sunday Polska w terminie 14 dni od zawarcia ugody oraz zobowiązał się do zmiany nazwy firmy 
z Sunday Energy na nazwę firmy niezawierającą słowa „Sunday” oraz złożenie w KRS w terminie 60 dni od 
zawarcia ugody wniosku o rejestrację zmiany nazwy firmy. W zamian Emitent otrzyma rekompensatę pieniężna, 
której wartość jest nieistotna z punktu widzenia sytuacji finansowej Spółki. Strony ugody zrzekły się także wobec 
siebie roszczeń obejmujących przedmiot ugody. Emitent wskazuje, że w terminie przewidzianym w ugodzie 
zwołane zostanie Walne Zgromadzenie Emitenta, którego przedmiotem obrad będzie zmiana treści Statutu 
Spółki obejmująca zmianę nazwy firmy. Emitent wskazuje, że zawarta ugoda jest korzystna z punktu widzenia 
Emitenta i po spełnieniu przez Spółkę wskazanych w treści warunków całkowicie mityguje ryzyko związane z 
faktem, że Sunday Polska zarejestrowała w dniu 23 lutego 2021 r. na terytorium RP znak słowny i słowno-
graficzny „Sunday”. 
 
 
15. Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących Emitenta 

15.1 Dane o członkach Zarządu Emitenta 

 
Zarząd składa się z od 1 do 5 członków. Członków Zarządu powoduje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 
3 lata, kadencja kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
za trzeci pełny rok obrotowy wspólnej kadencji. 
We wrześniu 2020 r. WZA Emitenta powołało w skład Zarządu Spółki na Prezesa Zarządu Pana Michała 
Sochackiego, a na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pana Artura Lipińskiego. Zmiany w składzie Zarządu zostały 
zarejestrowane w KRS. 
 
W skład Zarządu Emitenta wchodzi: 

▪ Michał Zygmunt Sochacki – Prezes Zarządu, 
▪ Artur Robert Lipiński – Wiceprezes Zarządu. 

 
Michał Zygmunt Sochacki – Prezes Zarządu 
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a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
 

Michał Sochacki, Prezes Zarządu, wygaśnięcie mandatu z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2023r. 

 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

 
Wykształcenie: 
 
Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych - zdany Egzamin z wynikiem pozytywnym oraz wpisem do 
Bazy kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, prowadzonej 
przez Ministerstwo Skarbu Państwa, Akademia Podlaska kierunek Zarządzanie i Marketing - studia magisterskie 
specjalizacja Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarzadzania w Warszawie kierunek 
Zarządzanie Przedsiębiorstwem - studia zawodowe - inżynierskie. 
 
Doświadczenie zawodowe:  
 
Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt S.A. — Członek Rady Nadzorczej w latach 2016-2019, 
Centrala PKO Bank Polski S.A. — Centrum Restrukturyzacji i Windykacji w latach 1999 – 2019; 

p.o. Naczelnika Wydziału Outsourcingu w latach 2007-2008;  
Biuro Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi; Menager w Zespole Zarządzania Przejętym Majątkiem;  
AMS GROUP – własna działalność gospodarcza w latach 2002-2006, 
PKO Bank Polski S.A. Departament Restrukturyzacji i Windykacji w latach 2002-2004, 
PKO Bank Polski S.A. Departament Informatyki, Wydział Helpdesk - obsługa aplikacji (HP OV ITSM, SAGA, 
BusinessObjects) wspierających Heldesk w latach 2001-2002, 
PKO Bank Polski S.A. Departament Telekomunikacji, Wydział Helpdesk w latach 1999-2001. 

 
c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

emitenta 
 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności wykonywanej poza emitentem, która ma istotne znaczenie dla 
emitenta. 
 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba 
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 
osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem  
 

Smart AI sp. z o.o. — Prezes Zarządu (aktualnie), 
SESA 1 sp. z o.o. — Członek Zarządu (aktualnie),  
Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt S.A. — Członek Rady Nadzorczej w latach 2016-2019. 

 
e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 
określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, 
czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 
 

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego 
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W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego. 

 
g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  
 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz 
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 
h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 

Artur Robert Lipiński – Wiceprezes Zarządu 

 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
 

Artur Lipiński, Wiceprezes Zarządu, wygaśnięcie mandatu z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2023r.  

 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

 
Wykształcenie: 
2000-2002 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, studia magisterskie, kierunek ekonomia, zakres polityka celna, 

2018-2019 Studia podyplomowe z rolnictwa, 
2015 -zdany egzamin w UDT na certyfikowanego instalatora OZE  
2014-2015 liczne kursy i szkolenia OZE 
1997-2000 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, studia licencjackie , kierunek ekonomia, zakres obsługa 
celna. 
 
Doświadczenie: 
2005-2007 własna działalność gospodarcza (transport drogowy), 
2009-2014 budowa i wynajem nieruchomości komercyjnej, 
2003-2005 praca i nauka języka angielskiego w USA. 
 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta 
 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności wykonywanej poza emitentem, która ma istotne znaczenie dla 
emitenta. 

 
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba 

była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 
osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem  
 

SESA 1 sp. z  o.o. — Członek Zarządu (aktualnie).  
 

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 
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określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, 
czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 
 

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego 
 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego. 

 
g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  
 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz 
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 
h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 
15.2 Dane o członkach Rady Nadzorczej Emitenta 
 
Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 i nie więcej niż 7 członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na 
okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lat. 
 
W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi: 

▪ Piotr Kaliszuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
▪ Artur Pałka – Członek Rady Nadzorczej 
▪ Daniel Okniński  – Członek Rady Nadzorczej 
▪ Waldemar Robert Lipiński– Członek Rady Nadzorczej 
▪ Roman Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej  

 
Piotr Kaliszuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
 

Piotr Kaliszuk, Przewodniczący Rady Nadzorczej, kadencja do 2023 r., mandat wygasa z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2023 r. 

 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 
Wykształcenie:  

 
2014 – 2016 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Master of Business Administration (MBA) (Franklin 
University), 
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2009 - 2012 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, Zarządzanie, tytuł magistra 
Doświadczenie: 
 
Capitea S.A. – Członek Zarządu w latach 2014-2015, 
Obligo & Przywóski Kancelaria Prawna sp.k.— Prokurent (aktualnie), 
Obligo SPV1 sp. z o.o. — Prezes Zarządu (aktualnie), 
Obligo Expert S.A. — Członek Zarządu (aktualnie),  
Obligo AI sp. z o.o. — Członek Zarządu (aktualnie),  
GetBack S.A. — Członek Zarządu w latach 2014 – 2015, 
EOS KSI Polska sp. z o.o. — Dyrektor Operacyjny w latach 2012 – 2014, 
EOS KSI Polska sp.  z o.o. — Menadżer Operacyjny w latach 2006 – 2012. 

 
c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

emitenta 
 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności wykonywanej poza emitentem, która ma istotne znaczenie dla 
emitenta. 
 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba 
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 
osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem  
 

Obligo Expert S.A. —Członek Zarządu (aktualnie),  
Obligo SPV1 sp. z o.o. — Prezes Zarządu (aktualnie), 
Obligo AI sp. z o.o. — Członek Zarządu (aktualnie), 
Obligo & Przywóski Kancelaria Prawna sp.k. — Prokurent (aktualnie).  
 

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 
określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, 
czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 
 

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego 
 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego. 
 

g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  
 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz 
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 
h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
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Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 
Artur Pałka – Członek Rady Nadzorczej 

 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
 

Artur Pałka – Członek Rady Nadzorczej, kadencja do 2023 r., mandat wygasa z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2023 r.  

 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

 
Wykształcenie: 
2004-2009 - Szkoła Główna Handlowa, tytuł magistra 
 
Doświadczenie 
Od 2020 – Dyrektor ds. relacji z inwestorami instytucjonalnymi w Movie Games SA 
2009-2010 - w firmie Dom Maklerski Trigon S.A. — Institutional Equity Sales Trader w latach  2009-2010, 
KBL European Private Bankers — Assistant Portfolio Manager  w latach 2009-2010. 
 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta 

 
Nie wykonuje działalności poza emitentem, która ma dla niego istotne znaczenie. 
 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba 
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 
osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem  
 

Never Grow Up sp.z  o.o. — Wspólnik (aktualnie), 
Vertigo Capital Management sp. z o.o. w likwidacji (podmiot wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego w 2020 
roku) — Wspólnik w latach 2014-2020, 
Vertigo Capital Management sp. z o.o. spółka komandytowa (podmiot wykreślony z Krajowego Rejestru 
Sądowego w 2019 roku) — Wspólnik w latach 2014-2019, 
Investment Market sp. z o.o. – Członek Zarządu w 2021 roku, 
 

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 
określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, 
czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 
 

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 
f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego 
 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego. 
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g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  
 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz 
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 
h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 
Daniel Okniński– Członek Rady Nadzorczej 
 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
 

Daniel Okniński —Członek Rady Nadzorczej, kadencja do 2023 r., mandat wygasa z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2023 r.  
 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  
 
Wykształcenie: 
2015-2019 - Szkoła Główna Handlowa, studia doktoranckie Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, 
2009 - Mini MBA program Inspired- Ashridge Business School, 
2002-2003 - Polsko Japońska Szkoła Technik Komputerowych studia podyplomowe "IT w biznesie", 
1993-1999 Szkoła Główna Handlowa Finanse i bankowość, tytuł magistra 
 
Doświadczenie: 
Elekta sp. z o.o. — Dyrektor Serwisu Europa Centralna (w 2019 roku), 
Philips Health Systems — Dyrektor serwisu na Europę Centralną w latach 2015-2019, 
Philips Health System — Dyrektor ds. Operacyjnych (region Polski i krajów bałtyckich) w latach 2010-2014, 
Philips, Manager ds. Zakupów IT ( region Europa Centralna) w latach 2004-2009. 
 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta 
 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności wykonywanej poza emitentem, która ma istotne znaczenie dla 
emitenta. 
 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba 
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 
osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem  
 

Wskazana osoba, w okresie ostatnich trzech lat, nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, 
albo wspólnikiem, spółek prawa handlowego. 
 

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 
określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, 
czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 
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W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego 
 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego. 
 

g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  
 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz 
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 

h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 
Waldemar Lipiński – Członek Rady Nadzorczej 
 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
 

Waldemar Robert Lipiński — Członek Rady Nadzorczej, kadencja do 2023 r., mandat wygasa z dniem odbycia 
Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2023 r. 

 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

 
Wykształcenie: 
1980 - Technikum elektryczne w Siedlcach 
 
Doświadczenie: 
własna działalność gospodarcza w latach 1991-2000.  
 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta 
 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności wykonywanej poza emitentem, która ma istotne znaczenie dla 
emitenta. 
 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba 
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 
osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem  
 

Wskazana osoba, w okresie ostatnich trzech lat, nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, 
albo wspólnikiem, spółek prawa handlowego. 

 
e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 
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określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, 
czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 
 

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego 
 

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego. 
 

g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  
 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz 
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 
h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 
Roman Jacek Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej  
  

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
 

Roman Krawczyk – Wiceprezes Rady Nadzorczej, kadencja do 2023 r., mandat wygasa z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2023 r.  
 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego   
 
Doświadczenie: 
FKL sp. z o.o. — Wspólnik (aktualnie), Członek Zarządu (aktualnie), 
Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A. —  Członek Rady Nadzorczej w latach 2006-2013, Wiceprezes 
Rady Nadzorczej (aktualnie),  
N- Power S.A. — Członek Zarządu (aktualnie), 
IDM S.A. w latach 2009-2013, 
Polbank EFG Centrala w latach 2007-2009. 
 
 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta 

 
Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.  
 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba 
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 
osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem   
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N- Power S.A. — Członek Zarządu (aktualnie), 
Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A. —  Wiceprezes Rady Nadzorczej (aktualnie),  
FKL sp. z o.o. — Wspólnik (aktualnie), Członek Zarządu (aktualnie). 
  

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 
określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, 
czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

  
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego.  
  

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego  

  
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji 
w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego.  
  

g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej   

  
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz 
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  
  

h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  
 

 Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  
 

16. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających 
co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 
 
Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: 
 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale  Udział w głosach 

Michał Sochacki 340 000 29,31% 29,31% 

Artur Lipiński 250 000 21,55% 21,55% 

FKL Sp. z o.o. 156 400 13,48% 13,48% 

Pozostali 413 600 35,66% 35,66% 

Razem 1 160 000 100,00% 100,00% 
Źródło: Emitent 
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V. Sprawozdania finansowe 
1. Sprawozdanie finansowe za 2020 r.  
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2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 
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3. Sprawozdanie Zarządu  z działalności Sunday Energy S.A. za rok 2020. 
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4.Skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za III kw. 2021 r. 
 
 

     

Wyszczególnienie 
Stan na 

30.09.2021 
Stan na 

30.09.2020 
 

 
           

    
AKTYWA      

A.  AKTYWA TRWAŁE 81 395,57 69 605,70  

I.  Wartości niematerialne i prawne      

1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych      

2.  Wartość firmy      

3.  Inne wartości niematerialne i prawne      

4.  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne      

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 57 395,57 49 605,70  

1.  Środki trwałe  57 395,57 49 605,70  

  a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 49 605,70 49 605,70  

  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej      

  c) urządzenia techniczne i maszyny 7 789,87    

  d) środki transportu      

  e) inne środki trwałe      

2. Środki trwałe w budowie      

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie      

  1.  Od jednostek powiązanych      

  2.  Od pozostałych jendostek      

III.  Należności długoterminowe      

1.  Od jednostek powiązanych      

2.  Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 
  

     

3.  Od pozostałych jednostek      

IV.  Inwestycje długoterminowe 24 000,00 20 000,00  

1.  Nieruchomości      

2.  Wartości niematerialne i prawne      

3.  Długoterminowe aktywa finansowe 24 000,00 20 000,00  

  a) w jednostkach powiązanych 24 000,00 20 000,00  

      - udziały lub akcje      

      - inne papiery wartościowe 24 000,00 20 000,00  

      - udzielone pożyczki      

      - inne długoterminowe aktywa finansowe      

  
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale 

     

      - udziały lub akcje      

      - inne papiery wartościowe      

      - udzielone pożyczki      

      - inne długoterminowe aktywa finansowe      

  c) w pozostałych jednostkach      

      - udziały lub akcje      

      - inne papiery wartościowe      
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      - udzielone pożyczki      

      - inne długoterminowe aktywa finansowe      

4. Inne inwestycje Długoterminowe      

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe      

1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego      

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe    

 
      

Wyszczególnienie Stan na 30.09.2021 Stan na 30.09.2020 

 

 
B.  AKTYWA OBROTOWE 6 742 226,79 1 762 762,55  

I.  Zapasy 3 363 036,77 485 598,05  

1.  Materiały      

2.  Półprodukty i produkty w toku      

3.  Produkty gotowe      

4.  Towary 2 346 395,98 485 598,05  

5.  Zaliczki na dostawy 1 016 640,79    

II.  Należności krótkoterminowe 2 634 445,99 1 218 562,92  

1.  Należności od jednostek powiązanych      

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:      

      - do 12 miesięcy      

      - powyżej 12 miesięcy      

  b) inne      

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:      

      - do 12 miesięcy      

      - powyżej 12 miesięcy      

  b) inne      

3. Należności od pozostałych jednostek 2 634 445,99 1 218 562,92  

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 607 995,99 1 147 545,90  

      - do 12 miesięcy 2 607 995,99 1 147 545,90  

      - powyżej 12 miesięcy      

  
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
świadczeń 

26 439,00 71 017,02  

  c) inne 11,00    

  d) dochodzone na drodze sądowej      

III.  Inwestycje krótkoterminowe 531 097,76 58 542,66  

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 531 097,76 58 542,66  

  a) w jednostkach powiązanych 60 000,00    

     - udziały lub akcje      

     - inne papiery wartościowe       

     - udzielone pożyczki 60 000,00    

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe      

  b) w pozostałych jednostkach      

     - udziały lub akcje      

     - inne papiery wartościowe       

     - udzielone pożyczki      

     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe      

  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 471 097,76 58 542,66  

     - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 471 097,76 58 542,66  

     - inne środki pieniężne      

     - inne aktywa pieniężne      

2. Inne inwestycje krótkoterminowe      

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 213 646,27 58,92  

C.  NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY      

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE      

AKTYWA RAZEM: 6 823 622,36 1 832 368,25  
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Wyszczególnienie Stan na 30.09.2021 Stan na 30.09.2020 

 

 

    
PASYWA      

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 5 288 101,94 543 334,36 
 

I.     Kapitał (fundusz) podstawowy 116 000,00 100 000,00 
 

II.   Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3 975 249,69   
 

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)     
 

III.    Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:     
 

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej     
 

IV.   Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:     
 

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki     
 

- na udziały (akcje) własne     
 

V.  Zysk (strata) z lat ubiegłych 273 481,35 -10 146,88 
 

VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego 923 370,90 453 481,24 
 

VII.   Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)     
 

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. 1 535 520,42 1 289 033,89 
 

I.   Rezerwy na zobowiązania     
 

  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego      

  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne      

       - długoterminowa     
 

       - krótkoterminowa      

  3. Pozostałe rezerwy      

       - długoterminowa     
 

       - krótkoterminowa      

II. Zobowiązania długoterminowe     
 

  1.  Wobec jednostek powiązanych      

  2.  Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale      

  3.  Wobec pozostałych jednostek      

    a) kredyty i pożyczki      

    b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      

    c) inne zobowiązania finansowe      

    d) zobowiązania wekslowe      

    e) inne      

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 309 810,26 1 289 033,89 
 

  1.  Wobec jednostek powiązanych      

    a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:      

         - do 12 miesięcy      

         - powyżej 12 miesięcy      

    b)  inne      

  2.   Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale    

    a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:      

         - do 12 miesięcy      

         - powyżej 12 miesięcy      

    b)  inne      

  3.   Wobec pozostałych jednostek 1 309 810,26 1 289 033,89  

    a)  kredyty i pożyczki 1 214 971,36 951 684,62  

    b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych      

    c)  inne zobowiązania finansowe      

    d)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 30 143,64 156 030,62  

         - do 12 miesięcy 30 143,64 156 030,62  

         - powyżej 12 miesięcy      

    e) zaliczki otrzymane na dostawy      

    f)  zobowiązania wekslowe      

    g)  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 64 695,26 179 802,75  

    h)  z tytułu wynagrodzeń      

    i)  inne   1 515,90  

  4. Fundusze specjalne      

IV.  Rozliczenia międzyokresowe 225 710,16   
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  1.  Ujemna wartość firmy      

  2.  Inne rozliczenia międzyokresowe 225 710,16    

     - długoterminowe      

     - krótkoterminowe 225 710,16    

PASYWA RAZEM: 
6 823 622,36 1 832 368,25 

 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

(WARIANT PORÓWNAWCZY) 

                

Wyszczególnienie 
Od 01.07.2021 do 

30.09.2021 
Od 01.07.2020 
do 30.09.2020 

Od 01.01.2021 do 
30.09.2021 

Od 01.01.2020 do 
30.09.2020 

 

 
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 7 296 813,70 1 685 150,00 12 693 610,86 2 863 791,00  

    w tym: od jednostek powiązanych          

  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 900,00   1 900,00    

  II.  
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 

         

  III. 
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki 

         

  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7 294 913,70 1 685 150,00 12 691 710,86 2 863 791,00  

B. Koszty działalności operacyjnej 6 423 172,96 1 365 670,33 11 574 525,23 2 363 716,92  

  I. Amortyzacja 1 611,66   2 417,49    

  II.  Zużycie materiałów i energii 28 380,56 2 659,34 37 258,60 2 659,34  

  III. Usługi obce 352 643,57 31 920,21 613 506,76 70 738,41  

  IV. Podatki i opłaty, w tym:  108 172,44 12 739,61 169 656,67 17 160,41  

     - podatek akcyzowy          

  V. Wynagrodzenia 53 635,57 19 890,00 75 645,57 19 890,00  

  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 743,66 331,31 4 564,92 331,31  

  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 11 697,89   18 390,63    

  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 863 287,61 1 298 129,86 10 653 084,59 2 252 937,45  

C. Wynik ze sprzedaży (A-B) 873 640,74 319 479,67 1 119 085,63 500 074,08  

D. Pozostałe przychody operacyjne 422,02 700,48 423,65 5 700,89  

  I. 
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych 

         

  II.  Dotacje       5 700,00  

  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych          

  IV. Inne przychody operacyjne 422,02 700,48 423,65 0,89  

E. Pozostałe koszty operacyjne 861,51 2,03 3 287,63 2,67  

  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych          

  II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych          

  III. Inne koszty operacyjne 861,51 2,03 3 287,63 2,67  

F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) 873 201,25 320 178,12 1 116 221,65 505 772,30  

G. Przychody finansowe 0,00        

  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:          

     a) od jednostek powiązanych, w tym:          

    
- w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale 

         

    b) od jednostek pozostałych, w tym:          
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- w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale 

         

  II. Odsetki, w tym:          

     - od jednostek powiązanych          

  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:          

    - w jednostkach powiązanych          

  IV. Aktualizacja wartości inwestycji          

  V. Inne 0,00        

H. Koszty finansowe 8 664,13 4 845,38 23 199,75 15 503,06  

  I. Odsetki, w tym: 2 058,00 45,49 2 058,00 45,49  

     - dla jednostek powiązanych          

  II.  Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:          

    - w jednostkach powiązanych          

  III. Aktualizacja wartości inwestycji          

  IV. Inne   6 606,13 4 799,89 21 141,75 15 457,57  

I. Wynik brutto (I+/-J) 864 537,12 315 332,74 1 093 021,90 490 269,24  

J. Podatek dochodowy 112 660,00 29 492,00 169 651,00 36 788,00  

K. 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) 

         

L. Wynik netto (K-L-M) 751 877,12 285 840,74 923 370,90 453 481,24  

 
 

Wyszczególnienie 
Od 01.07.2021 do 

30.09.2021 
Od 01.07.2020 do 

30.09.2020 
Od 01.01.2021 do 

30.09.2021 
Od 01.01.2020 do 

30.09.2020 
 

 

A. 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ     

 

I. Zysk (strata) netto 751 877,12 285 840,74 923 370,90 453 481,24  

II. Korekty razem -367 164,56 -327 973,63 -1 815 145,85 -1 365 223,52  

  1. Amortyzacja 1 611,66 0,00 2 417,49 0,00  

  
2. Zyski (straty) z tytułu 

różnic kursowych 
         

  
3. Odsetki i udziały w 

zyskach (dywidendy) 
         

  
4. Zysk (strata) z 

działalności 
inwestycyjnej 

         

  5. Zmiana stanu rezerw          

  6. Zmiana stanu zapasów -816 195,99 372 279,94 -129 048,86 -485 598,05  

  
7. Zmiana stanu 

należności 
2 637 912,40 -869 553,71 -1 707 398,71 -1 215 399,92  

  

8. Zmiana stanu 
zobowiązań 
krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 

-2 263 059,31 169 300,14 -145 298,33 335 833,37  

  
9. Zmiana stanu rozliczeń 

międzyokresowych 
-17 525,78   -61 517,60 -58,92  

  10. Inne korekty 90 092,46   225 700,16    

III. 
Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej (I +/-II) 

384 712,56 -42 132,89 -891 774,95 -911 742,28  

B. 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
INWESTYCYJNEJ 

         

I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00  
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1. Zbycie wartości 
niematerialnych i 
prawnych oraz 
rzeczowych aktywów 
trwałych 

         

  

2. Zbycie inwestycji w 
nieruchomości oraz 
wartości niematerialne i 
prawne 

         

  
3. Z aktywów 

finansowych, w tym: 
         

  
  a) w jednostkach 

powiązanych 
         

  
  b) w pozostałych 

jednostkach 
         

  
  -zbycie aktywów 

finansowych 
         

  
  - dywidendy i udziały w 

zyskach 
         

  
  - spłata udzielonych 

pożyczek 
długoterminowych 

         

    - odsetki          

  
  - inne wpływy z 

aktywów finansowych 
         

  
4. Inne wpływy 

inwestycyjne 
         

II. Wydatki 0,00 0,00 4 000,00 0,00  

  

1. Nabycie wartości 
niematerialnych i 
prawnych oraz 
rzeczowych aktywów 
trwałych 

         

  

2. Inwestycje w 
nieruchomości oraz 
wartości niematerialne i 
prawne 

         

  
3. Na aktywa finansowe, 

w tym: 
    4 000,00    

  
  a) w jednostkach 

powiązanych 
         

  
  b) w pozostałych 

jednostkach 
    4 000,00    

  
  - nabycie aktywów 

finansowych 
    4 000,00    

  
  - udzielone pożyczki 

długoterminowe 
         

  
4. Inne wydatki 

inwestycyjne 
         

III. 
Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej (I-II) 

0,00 0,00 -4 000,00 0,00  

C. 
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI 
FINANSOWEJ 

         

I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 951 684,62  

  

1. Wpływy netto z 
wydania udziałów 
(emisji akcji) i innych 
instrumentów 
kapitałowych 

         

  2. Kredyty i pożyczki       951 684,62  

  
3. Emisja dłużnych 

papierów 
wartościowych 

         

  4. Inne wpływy finansowe          

II. Wydatki 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00  

  
1. Nabycie udziałów 

(akcji) własnych 
         

  
2. Dywidendy i inne 

wypłaty na rzecz 
włascicieli 

         

  
3. Inne, niż wypłaty na 

rzecz właścicieli, 
60 000,00   60 000,00    
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wydatki z tytułu 
podziału zysku 

  
4. Spłaty kredytów i 

pożyczek 
         

  
5. Wykup dłużnych 

papierów 
wartościowych 

         

  
6. Z tytułu innych 

zobowiązań 
finansowych 

         

  
7. Płatności zobowiązań z 

tytułu umów leasingu 
finansowego 

         

  
8. 

Odsetki          

  
9. 

Inne wydatki finansowe          

III. 
Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej (I-II) 

-60 000,00 0,00 -60 000,00 951 684,62  

D. 
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, 
RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) 

324 712,56 -42 132,89 -955 774,95 39 942,34  

E. 
BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH, W TYM 

         

  
- zmiana stanu środków pieniężnych 
z tytułu różnic kursowych 

         

F. 
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 
POCZĄTEK OKRESU 

146 385,20 100 675,55 1 426 872,71 18 600,32  

G. 
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC 
OKRESU (F+/-D), W TYM 

471 097,76 58 542,66 471 097,76 58 542,66  

  
- o ograniczonej możliwości 
dysponowania 

         

 
 
 

Wyszczególnienie 
Stan na 

30.09.2021 
Stan na 

30.09.2020 
 

 
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) 4 364 731,04 89 853,12  

   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      

   b) korekty błędów podstawowych      

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 4 364 731,04 100 000,00  

   1. Kapitał podstawowy na początek okresu 100 000,00 100 000,00  

      1.1. Zmiany kapitału podstawowego      

         a) zwiększenia (z tytułu)      

            - wydania udziałów (emisji akcji) 16 000,00    

            - inne      

         b) zmniejszenia (z tytułu)      

            - umorzenia udziałów (akcji)      

            - inne      

      1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 116 000,00 100 000,00  

   2. Kapitał zapasowy na początek okresu      

      2.1. Zmiany kapitału zapasowego      

         a) zwiększenia (z tytułu)      

            - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 3 975 249,69    

            - podziału zysku (ustawowo)      

            - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)      

            - inne      

         b) zmniejszenia (z tytułu)      

            - pokrycia straty      

            - inne      

      2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3 975 249,69    

   3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu      

      3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny      

         a) zwiększenia (z tytułu)      

            - …      

         b) zmniejszenia (z tytułu)      

            - zbycia środków trwałych      
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            - …      

      3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu      

   4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu      

      4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych      

         a) zwiększenia (z tytułu)      

            - …      

         b) zmniejszenia (z tytułu)      

            - …      

      4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu      

   5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 273 481,35 -10 146,88  

      5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 273 481,35    

         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      

         b) korekty błędów podstawowych      

      5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 273 481,35    

         a) zwiększenia (z tytułu)      

            - podziału zysku z lat ubiegłych      

            - …      

         b) zmniejszenia (z tytułu)      

            - …      

      5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu      

      5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu   10 146,88  

         a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      

         b) korekty błędów podstawowych      

      5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach   10 146,88  

         a) zwiększenia (z tytułu)      

            - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia      

            - …      

         b) zmniejszenia (z tytułu)      

            - …      

      5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu   10 146,88  

      5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 273 481,35    

   6. Wynik netto 923 370,90 453 481,24  

   a) zysk netto 923 370,90 453 481,24  

   b) strata netto      

   c) odpisy z zysku      

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 5 288 101,94 543 334,36  

III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 
straty) 

5 288 101,94 543 334,36  
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4.1 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych 
zasad (polityki) rachunkowości 
 
Emitent nie wprowadził zmian w polityce rachunkowości w III kwartale 2021 r. Obowiązuje poniższe zasady 
rachunkowości: 
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4.2 Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego 
sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale 
 
Sunday Energy S.A. osiągnęła po III kwartałach 2021 roku 12,7 mln zł przychodów ze sprzedaży (wobec 2,9 mln 

zł r/r), 1,1 mln zł zysku z działalności operacyjnej (wobec 0,5 mln r/r) i 0,9 mln zł zysku netto (wobec 0,4 mln zł 

r/r). Wskazane rezultaty zostały osiągnięte w pełni z działalności handlowej i ich wzrosty wynikają z 

systematycznego rozwoju spółki, umacniania jej pozycji rynkowej oraz sprzyjających warunków rynkowych.  

Spółka odnotowała wyższą skali działalności w obydwu kluczowych obszarach podstawowej działalności, tj. PV i 

pomp ciepła, porównując zarówno wobec analogicznego okresu sprzed roku, jak i II kwartału br. Szczególny 

wzrost został osiągnięty w przypadku sprzedaży pomp ciepła (w III kw. sprzedaż 100 pomp ciepła wobec 23 w II 

kw. br.).  

W zakresie działań innowacyjnych, istotnym wydarzeniem było uruchomienie outletu OZE typu marketplace: 

SundayMarket.pl. Platforma dedykowana jest zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym. Zarząd 
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emitenta zakłada, iż dzięki projektowi szybciej zostaną rozwinięte nowe linie biznesowe, związane m.in. z 

oferowaniem klientom paneli i urządzeń OZE z rynku wtórnego.  

Drugim istotnym wydarzeniem operacyjnym było nawiązanie współpracy z ZNShine Solar, wiodącym chińskim 

producentem paneli PV o ponad 30-letnim doświadczeniu. Dzięki nawiązanemu partnerstwu, spółka rozpoczęła 

sprzedaż paneli pokrytych grafenem, wykazujących właściwości samooczyszczające, charakteryzujące się większą 

trwałością, efektywnością oraz bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Intencją Sunday Energy jest promowanie 

na rynku polskim produktów dedykowanych klientom premium, wymagającym szczególnych cech użytkowych. 

Emitent wskazuje, że nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych na mocy art. 58 ustawy o 
rachunkowości. Poniżej podano wybrane dane finansowe jednostek zależnych. 
 
SESA1 Sp. z o.o.  [dane w PLN]     

          

Rachunek zysków i strat Za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0,00 

Zysk/strata netto 0,00 

Bilans Na dzień 30.09.2021 

Kapitały własne 5 000,00 

Aktywa razem 65 000,00 

 Źródło: Emitent 

 
 
4.3 Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle 
wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym 
 
Nie dotyczy. Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych. 
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VI. Załączniki  
 
1. Statut Emitenta  
 

STATUT SUNDAY ENERGY S.A. 

§ 1. 

1. Firma Spółki brzmi: Sunday Energy Spółka Akcyjna. 
2. Spółka będzie mogła używać firmy w skrócie: Sunday Energy S.A. oraz wyróżniającego ją znaku 

graficznego. 
 

§ 2 
Siedzibą Spółki są Siedlce, gmina Siedlce. 

 
§ 3 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 
 

§ 4 
1. Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak poza jej 

granicami. 
2. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne 

oraz nabywać udziały w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach 
wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych. 

 
§ 5 

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 
1) Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10), 
2) Produkcja napojów (PKD 11), 
3) Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13), 
4) Produkcja odzieży (PKD 14), 
5) Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych (PKD 15), 
6) Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów 

używanych do wyplatania (PKD 16), 
7) Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17), 
8) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18), 
9) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19), 
10) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20), 
11) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych (PKD 21), 
12) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22), 
13) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23), 
14) Produkcja metali (PKD 24), 
15) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25), 
16) Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32), 
17) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), 
18) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców 

(PKD 38), 
19) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 

(PKD 39.00.Z), 
20) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41), 
21) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42), 
22) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43), 
23) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45), 
24) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46), 
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25) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47), 
26) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49), 
27) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52), 
28) Zakwaterowanie (PKD 55), 
29) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56), 
30) Działalność wydawnicza (PKD 58), 
31) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych 

i muzycznych (PKD 59), 
32) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 

powiązana (PKD 62.0), 
33) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63), 
34) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), 
35) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), 
36) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 

64.9), 
37) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych (PKD 66.19.Z), 
38) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), 
39) Działalność firm centralnych (headoffices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70), 
40) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71), 
41) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), 
42) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74), 
43) Wynajem i dzierżawa (PKD 77), 
44) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78), 
45) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów 

zieleni (PKD 81), 
46) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), 
47) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z), 
48) Wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z), 
49) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5), 
50) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), 
51) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0), 
52) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93), 
53) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95), 
54) Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96.0), 
55) Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z), 
56) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z), 
57) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), 
58) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z), 
59) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z), 
60) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z), 
61) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), 
62) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), 
63) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), 
64) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z). 
2. Działalność wymagająca koncesji bądź zezwolenia prowadzona będzie po ich uzyskaniu. 
 

 
§ 6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 116.000,00 zł (sto szesnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 1.160.000 
(jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda, w tym:  

– 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  
–  160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 
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2.  Cena emisyjna akcji serii A wynosi 1zł (jeden złotych) za jedną akcję. 
3.  Kapitał zakładowy w wysokości 100.000zł (sto tysięcy złotych) zastanie pokryty w całości gotówką przed 

rejestracją Spółki. 
 

§ 7 
Założycielami Spółki są: 
1) Eviction spółka akcyjna, 
2) Artur Lipiński. 

 
§ 8 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji 
lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za gotówkę lub wkłady 
niepieniężne. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel funduszy własnych Spółki 
zgromadzonych w kapitale zapasowym lub w kapitale rezerwowym. 

§ 9 
1. Spółka tworzy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa następujące kapitały i fundusze: 
a) kapitał zakładowy, 
b) kapitał zapasowy, 
c) fundusze celowe, których utworzenie jest wymagane przepisami prawa. 
2. Niezależnie od kapitałów i funduszy określonych w ust. 1 Spółka może, na mocy uchwały Walnego 

Zgromadzenia, tworzyć kapitały rezerwowe oraz fundusze specjalne. Zasady zasilania i przeznaczania 
zgromadzonych na nich środków pieniężnych zostaną określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 
§ 10 

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne oraz warranty subskrypcyjne. 
 

§ 11 
1. Akcjonariusz jest zobowiązany jedynie do świadczeń określonych w niniejszym Statucie. 
2. Akcjonariusz jest zobowiązany do wniesienia pełnego wkładu na akcje. 
3. Akcje są niepodzielne i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. 
4. Wobec spółki za Akcjonariusza uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej. 
5. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa akcje mogą być umarzane za zgodą 

Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga 
uchwały Walnego Zgromadzenia. Nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia wymaga 
zgody Rady Nadzorczej. 

 
§ 12 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez 
biegłego rewidenta i który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom 
(dywidenda). Zysk, o którym mowa w zdaniu pierwszym rozdziela się w stosunku do liczby akcji. 

2. Walne Zgromadzenie określi, w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty Akcjonariuszom dzień, według 
którego zostanie ustalona lista Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień 
dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. 

3. Na warunkach i w granicach określonych przepisami kodeksu spółek handlowych, Zarząd upoważniony 
jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. 

4. Zarząd określi dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki na poczet 
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego (dzień ustalenia prawa do zaliczki). Dzień ustalenia 
prawa do zaliczki może być wyznaczony na dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o wypłacie 
Akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. 
Zarząd określi również termin wypłaty zaliczki na poczet dywidendy. Upoważnia się Zarząd do ustalenia 
innych parametrów niezbędnych do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy 
na koniec roku obrotowego. 

5. Zarząd może w zakresie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy działać z własnej inicjatywy, 
jak i na wniosek Akcjonariusza lub Rady Nadzorczej. 



  Dokument Informacyjny Sunday Energy S.A. 

173 
 
 

6. Wypłata dywidendy oraz zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego może 
nastąpić w naturze. Na dywidendę oraz zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku 
obrotowego w naturze mogą być przeznaczone obligacje oraz udziały i akcje, jakie Spółka posiada w 
innych spółkach. 

 
§ 13 

Organami Spółki są: 
1. Zarząd, 
2. Rada Nadzorcza, 
3. Walne Zgromadzenie. 

 
§ 14 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i 
pozasądowych. 

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem sprawy Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub 
postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do 
kompetencji Zarządu. 

 
 
 

§ 15 
1. Zarząd liczy od 1 do 5 Członków. 
2. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza z tym, że liczbę Członków pierwszego Zarządu określa 

Założyciel. Liczba ta może być, w granicach określonych w ust. 1, zmieniana przez Radę Nadzorczą lub 
ulegać zmniejszeniu w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Zarządu. 

3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu oraz określa ich funkcje, w tym funkcje Prezesa 
Zarządu, Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu z tym, że Założyciel powołuje Członków Pierwszego 
Zarządu, oraz określa ich funkcje. 

4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. 
5. Wspólne kadencje Członków Zarządu, będą się kończyć z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci pełny rok obrotowy wspólnej kadencji. 
6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. 
7. W razie wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w trakcie kadencji, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru 

uzupełniającego, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. 
8. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie. Postanowienia ust. 7 stosuje się odpowiednio. 
9. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdania finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarząd. Mandat Członka 
Zarządu wygasa także na skutek jego śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. 

10. Członkowie Zarządu mogą, za zgodą Rady Nadzorczej, zajmować się interesami konkurencyjnymi lub 
uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy lub jako członkowie organów spółek kapitałowych 
lub innych osób prawnych w tym, w innych spółkach zależnych od Spółki. 

11. W umowach i sporach pomiędzy Spółką z Członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub 
pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

12. Wszystkie akcje w Spółce są akcjami na okaziciela. Zmiana akcji z akcji na okaziciela na akcje imienne jest 
możliwa po uzyskaniu zgody akcjonariuszy reprezentujących 90% kapitału zakładowego w Spółce, przy 
obecności co najmniej 90% kapitału zakładowego na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

 
§16 

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłej większości głosów, przy czym w razie równości decyduje glos Prezesa 
Zarządu. 

2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o 
posiedzeniu Zarządu. 

3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość. W przypadku podejmowania uchwały w tym trybie Prezes Zarządu lub 
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inny upoważniony przez Prezesa Zarządu Członek Zarządu porządzą pisemną informację o podjętych 
uchwałach i przekazuje ją niezwłoczni do wiadomości wszystkich Członków Zarządu. 

4. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu określając jego organizację i sposób wykonywania 
czynności. Zarząd jest zobowiązany działać zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Zarządu. W przypadku 
nieuchwalenia Regulaminu Zarządu przez Radę Nadzorczą, Zarząd uchwala Regulamin samodzielnie i 
przedkłada go do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

5. Do zmian w regulaminie Zarządu stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4. 
 
 

§ 17 
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu 
samodzielnie. 

 
 
 

§ 18 
1. Rada Nadzorcza liczy od 5 do 7 Członków powoływanych na okres 3 lat. 
2. Walne Zgromadzenie, w granicach określonych w ust. 1, ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej, przy 

czym liczba ta, w granicach określonych w ust. 1, może być zmieniana w trakcie kadencji przez Walne 
Zgromadzenie lub ulegać zmniejszeniu w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej. 

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z tym, że Członków pierwszej Rady 
Nadzorczej powołuje Założyciel określając jednocześnie ich liczbę. 

4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Wspólne kadencje Rady Nadzorczej, 
będą się kończyć z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 
trzeci pełny rok obrotowy wspólnej kadencji. 

5. Uchwała o powołaniu Członka Rady Nadzorczej może określać jego funkcję w Radzie. --------------------------  
6. W razie wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji Walne Zgromadzenie może nie 

dokonywać wyboru uzupełniającego, chyba że dokonanie takiego wyboru jest konieczne, gdy w związku z 
wygaśnięciem mandatu przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej liczba Członków Rady Nadzorczej 
zmniejszyłaby się poniżej 5, albo Walne Zgromadzenie uzna inaczej. 

7. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. Kadencja członka Rady Nadzorczej 
powołanego w wyniku wyboru uzupełniającego, kończy się wraz z kadencją całej Rady. To samo dotyczy 
przypadku odwołania całej Rady w trakcie kadencji i powołanie nowego składu Rady oraz rozszerzenia 
składu Rady w trakcie kadencji. 

 
§ 19 

1. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia o powołaniu Członka Rady Nadzorczej nie określa jego funkcji w 
Radzie, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i co 
najmniej jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 

2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej Członek. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe praw i obowiązki osobiście. 
4. W razie delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, 

który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności, 
następuje zawierzenie działalności takiego Członka w Radzie Nadzorczej, ale mandat takiego Członka Rady 
Nadzorczej nie wygasa. 

 
 
 
 
 

§ 20 
1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w nowej kadencji zwołuje jeden z Członków Rady Nadzorczej 

wyznaczony przez Walne Zgromadzenie, które dokonało takich wyborów, a w przypadku braku takiej 
uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązek zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej spoczywa 
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na Zarządzie. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w nowej kadencji powinno się odbyć w ciągu 3 
tygodni od zakończeni Walnego Zgromadzenia, na którym powołano Członków Rady Nadzorczej nowej 
kadencji. 

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinny się odbywać co najmniej jeden raz w każdym kwartale 
kalendarzowym. 

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego 
nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę jej Członek. 

4. W przypadku gdy Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej zażądają zwołania Rady Nadzorczej przedstawiając 
Przewodniczącemu lub zawierający proponowany porządek obrad, wówczas posiedzenie Rady Nadzorczej 
powinno być zwołane w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia odpowiedniego wniosku oraz powinno 
odbyć się w ciągu 2 tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej 
nie zwoła takiego posiedzenia wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i 
proponowany porządek obrad. 

5. W okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej jej Przewodniczący reprezentuje Radę wobec Zarządu, 
a w razie jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący lub inny upoważniony przez Radę jej Członek. 

 
§ 21 

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w razie równości głosów decyduje 
głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój 
głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może 
dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku podejmowania uchwały w tym trybie 
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub 
inny upoważniony przez Radę jej Członek sporządza pisemną informację o podjętych uchwałach i 
przekazuje je niezwłocznie do wiadomości wszystkich Członków Rady Nadzorczej i Zarządu. 

 
§ 22 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 
2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutem i uchwalonym przez siebie 

Regulaminem Rady Nadzorczej. 
3. Do uprawnień Rady Nadzorczej, poza określonymi w kodeksie spółek handlowych i Statucie, należy: 
a) powołanie i odwołanie Członków Zarządu Spółki; 
b) czasowe zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego Członków w czynnościach; 
c) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu; 
d) uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółki; 
e) udzielanie Członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną; 
f) zatwierdzenie zmiany standardów i zasad rachunkowości obowiązujących w Spółce; 
g) wybór biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki; 
h) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych 

transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową 
działalnością Spółki lub nieprzewidzianych budżetem, których łączna wartość przekracza 100.000zł; 

i) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu oraz planu strategicznego Spółki; 
j) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimkolwiek składnikami majątku 

lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub 
niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki lub nieprzewidzianych budżetem, których wartość 
przekracza 100.000zł; 

k) udzielanie zgody na połączenie lub konsolidację z innym podmiotem; 
l) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu; 
m) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu; 
n) udzielanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli 

zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających 
na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 100.000zł; 
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o) udzielanie zgody na nabycie udziałów/akcji lub zawiązanie jakiejkolwiek Spółki lub przystąpienie do 
wspólnego przedsięwzięcia; 

p) udzielanie zgody na zawarcie umowy dotyczącej podstawowej działalności Spółki, której wartość 
przekracza 1.000.000zł; 

q) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub prawa na dobrach niematerialnych, 
w szczególności własności intelektualnych; 

r) opiniowanie wniosku o zatrudnienie osób, których zasadnicze wynagrodzenie (bez premii, prowizji itp.) 
wynosić będzie kwotę wyższą niż 20.000 zł brutto miesięcznie; 

s) powoływanie, w razie potrzeby, spośród swoich członków stałych bądź doraźnych zespołów lub 
komitetów do wykonywania określonych zadań działających, jako kolegialne organy doradcze i 
opiniotwórcze Rady Nadzorczej, w tym uchwalanie w Regulaminach takich zespołów lub komitetów, 
przedmiotu i trybu ich działania. 

 
§ 23 

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Siedlcach i Warszawie. 
2. Szczegółowe zasady organizowania i odbywania Walnego Zgromadzenia mogą być określone w 

Regulaminie Walnego Zgromadzenia uchwalonym przez Walne Zgromadzenie. 
 

§ 24 
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z zastrzeżeniem przepisów poniższych. 
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła go w odpowiednim 

terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. 
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 

głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają 
przewodniczącego tego Zgromadzenia. 

4. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na pisemne żądanie Rady Nadzorczej 
w formie uchwały albo na pisemne żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 
1/20 kapitału zakładowego Spółki, które powinno być zwołane w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia 
odpowiedniego żądania Zarządowi i powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty jego zgłoszenia. W 
żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy podać sprawy wnoszone pod jego 
obrady. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki 
mogą również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia, którego zwołania żądają. 

 
 

§ 25 
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba 

cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co 
do powzięcia uchwały. 

2. Porządek obrad ustala organ zwołujący Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może dokonać zmian 
porządku obrad zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. 

3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji 
Spółki, o ile co innego nie wynika z niniejszego Statutu lub obowiązujących przepisów prawa. 

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile co innego nie 
wynika z niniejszego Statutu lub obowiązujących przepisów prawa. 

5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 
6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. 
7. Głosowanie jest jawne. 
8. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki 

lub likwidatorów jak również w sprawach osobowych oraz, we wszystkich innych sprawach na żądanie 
przynajmniej jednego z Akcjonariuszy obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. 

 
§ 26 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności czyni to inny 
członek Rady Nadzorczej obecny na Walnym Zgromadzeniu. W razie nieobecności tych osób Walne 
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Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności czyni to inny Członek Zarządu obecny 
na Walnym Zgromadzeniu, chyba że Zarząd Spółki wyznaczył inną osobę. 

2. Walne Zgromadzenie, w razie nieobecności osób, o których mowa w ust. 1 otwiera Akcjonariusz (lub 
pełnomocnik reprezentujący Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu), który spośród Akcjonariuszy 
(pełnomocników) obecnych w chwili otwierania Walnego Zgromadzenia dysponuje największą liczbą akcji 
wykazaną na liście obecności na Walnym Zgromadzeniu. 

 
§ 27 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach: 
a) rozpatrzenia i zatwierdzania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych, 
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej Spółki, 
c) podziału zysku i pokrycia strat, 
d) określenia dnia, według którego ustalana jest lista Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok 

obrotowy (dzień dywidendy); 
e) udzielania absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 
f) zmiany Statutu, 
g) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, 
h) wyłączenia prawa poboru akcji nowych emisji przez dotychczasowych Akcjonariuszy, 
i) połączenia, podziału, rozwiązania lub likwidacji Spółki, 
j) przekształcenia Spółki, 
k) umarzania akcji, 
l) emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych, 
m) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego, 
n) powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem członków pierwszej Rady Nadzorczej 

powołanych przez Założyciela, 
o) ustalania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, 
p) wyboru pełnomocnika do reprezentacji Spółki w umowach i sporach z Członkami Zarządu, 
q) tworzenia lub likwidacji kapitałów rezerwowych oraz funduszy specjalnych Spółki, 
r) innych, określonych w Statucie i przepisach prawa. 
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga 

uchwały Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 28 
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2015 roku. 

 
§ 29 

Rachunkowość Spółki prowadzona będzie według polskich standardów rachunkowości. 
 

§ 30 
Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z 
dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi 
inaczej. Uchwała taka zapada większością trzech czwartych głosów z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych 
w przepisach kodeksu spółek handlowych. 
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2. Odpis z KRS 
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3. Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych 
przez sąd 

 

Nie dotyczy. 

 

4. Opinia biegłego rewidenta/opinie biegłych rewidentów z badania wartości wkładów niepieniężnych 
wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego emitenta lub 
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jego poprzednika prawnego, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie wartości tych 
wkładów nie było wymagane 

 

W okresie ostatnich 2 lat obrotowych nie miało miejsca wniesienie wkładów niepieniężnych na pokrycie kapitału 

zakładowego emitenta lub jego poprzednika prawnego. 
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5. Definicje skrótów 
 

Giełda, GPW, Giełda Papierów 
Wartościowych 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

KDPW, Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Kodeks spółek handlowych, 
KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1526) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

NewConnect,  
Alternatywny System Obrotu w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
pod nazwą NewConnect 

NWZ, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie   

PLN, zł, złoty złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

Regulamin NewConnect 
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 
Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 

Spółka, Sunday Energy Spółka 
Akcyjna, Sunday Energy S.A., 
Emitent 

Sunday Energy S.A. z siedzibą w Siedlcach 

Statut, Statut Emitenta, Statut 
Spółki 

Statut Sunday Energy S.A. z siedzibą w Siedlcach 

Ustawa o KRS 
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 112) 

Ustawa o obrocie, Ustawa o 
obrocie instrumentami 
finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2021 
r. poz. 328) 

Ustawa o ochronie 
konkurencji i konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 
r. poz. 275) 

Ustawa o ofercie, Ustawa o 
ofercie publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od czynności 
cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 
2020 r. poz. 815) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 
2021 r. poz. 1128) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1406) 

Ustawa o podatku od spadków 
i darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1043) 

Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 217) 

VAT Podatek od towarów i usług 

WZ, WZA, Walne 
Zgromadzenie, Walne 
Zgromadzenie Spółki 

Walne Zgromadzenie Sunday Energy S.A. z siedzibą w Siedlcach 

Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd 
Emitenta 

Zarząd Sunday Energy S.A. z siedzibą w Siedlcach 

 


